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 مهترلا نر هلا مس
 ىلعو دم انالومو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دملا

 درجت تاغللا نوماعتي لافطألا ناف ( دعبو ) نيلسرملاو ءايينالا عيبمج

 مهناهذأ ىف كلذ تبث حبحصلا مالكلا عامس اودؤعت اذاف اهعامس مهدؤعت

 مهتعيبط ىف امل دعاوقلا نم ايش اوملعتيمل ناو اًءطحلاب قطنلا مهيلع دعبو
 ةيبرعلا ةغللا ميلعت نم ضرغلا ناك( لو . ديلقتلل دادعتسالا ةوق نم

 هردص نونكم نع ربعي فيك لفطلا ميلعت وه امنا تاغللا نم اهريغ وأ

 ةديحلا ةيقارلا تارابعلا هيلع درون نأ بجو ةحيصف ةحيح ةرابعب
 ةبئاصلا ءارآلا اهللخت. ليوطتلاو وحلا نم ةيلاخ بواسالاو ىنعملا
 لمعي راكفأي هانددمو هريس ىف اهعبتي اقيرط لفطلل انططخ دق نوكنف
 اذا ىتح هترك اذ ىف اهراخذا مث اهتقيقح ىلع فوقولاو اهمهفىف هتحيرق
 ىأرلا دادسو ءاشنالا ةدوج نم هداتعا امب هتجاح نع ربع هّدشأ غاب

 ضعب لامتساب اساب ىرأ الو اذه . (ادوعتام ىلع راج ئرما لكو )
 ئشلاهل لثمت اهلثمب نايتالا نع لفطلا زجع ناو اهناف ةيبرقلا تابيبشتلا

 ههبذتو هليخت ىوقت كلذ عم ىهو هروصت هنكع سوسحم لاثع ىونعملا
 فصولا ىف تاعوضوم ضعب ةءارق نم هل دبالو ةبياشتملا ءايشالا ىلا

 تاذيملتلا ىدياب ىرأال ىناو . هنايع هاريام هناسل فصي فيكم عتيل

 نساحم نم ٌنيِيلع بجيام ىلا ْنمتفل عم ضرغلا اذهب ىفت ابتك نآلا
 تايتفلا هب رعشت مب رعشأ ةاتف تنك أملو قالخالا مراكمو بادآلا

 00ههواع



 ( ةعلاطملا باك ) 8

 بالا اذه تفلأ نهفطاوع كرحي امو تيثاثتي نيأ نم فرعأو
 هتلعجو تانبلل ةيئادتبالا سرادملا نم ةءبارلاو ةثلاثلا نيتنسلا تاذيملتل

 ناسنالا نال ىبنالو سمأ هيف رهظبال بولسأ ىف بادآلا ىلع اناح
 هيلا هسفن تقات ئش نع ىهن وأ هلمع هيلع لقث امبرف ْئشب أ اذا
 نسحلا ىمالا تحرش كلذل . (اعنمام ناسفالا ىلا ئش بحأو) لبق اك

 تءاشام اههسفنل راتخت ةاتفلا تكرتو هتمذو حيبقلا ئثلا تنيب و هتحدمو

 برعلا قالخأ نم ئش اهبف ةيحيرات تاياكح ضعبب ئارآ تدضعو

 ةدومحملا مهتاداع نم ّئش ىلع ةذيملتلا فقت ىتح مهراعشأو مهبادآو

 ذيمالتلا ضعب اهب رظنب ىتلا ريغ نيعب اهيلا رظنتو مهتغل بحتو مهمرتحتف
 دحأ لك ىلع لبسي ىتلا ةروهشملا حئاصنلا ىلا هيف دصقأ ملو نآلا

 ةياغب اهدلاو وأ اهملعم مامأ ةذيملتلا سلجتل ) لم اهيلا ءادتهالا

 تفرع ةئلاثلا ةنسلا ىلا تبتتا ىتم ةذيماتلا نأ تيأر لب . ( بدالا
 ةرهاظلا بادآلا نم كلذ ريغو ىديالا ةفاظنو ىنثملاو سولملا بادآ

 لجحت نأ اهزوعي اهنكل اهيبأ ةرضح وأ ةسرردملا باب ىدعتتال ىتلا
 نأو ةميظع ةيمهأ ملاعلا ىف ال نأ ملعتو اهءارو ىعستف ةليضفلاب امسفن
 اهصقتنام لك نع مفرتتو اهردق فرعتف هناقتا بحي اليلج المع اهيلع

 اهفرش سمي وأ
 اهاضف ترهظأو ىرخالا دالبلاب اهتتراقو رصم ضرأ تفصو دقو

 اهبحتف اهدالبب رختفت ةذيماتلا لعجي امن كلذ ريغو اهتبرت ةدوجو

 اهيلع صرحتف ةسيفن اهنأ فرعتو

 ةئلاثلا ةنسلا تاذيملت ىلع هتاعوضوه نم اريثكت ضرع دقو

 ىسوم ةيوبن ٠ نهكرادم بساتت اهتدجوف
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 7 ) تانبلا سرادمل (

 ةليذرلا هتع ضو ةليضفلا هعفرت مل نم

 داهتجالا لشم اهب فاصتالا ىلع ءرملا دمي ةميرك قالخأ لئاضفلا نا
 ناّتكو مزحلاو ربصلاو عضاوتلاو لدعلاو ةنامالاو قدصلاو ءافولاو ملعلاو
 صكئاقتلاو لئاذرلا كلذ دضو ريخللا لعف ىلع مادقالاو ةعانقلاو رسلا

 عزملاو ريكلاو ملظلاو ةنابحلاو بذكلاو ردغلاو لهملاو لسكلا لثم
 ريخلا لعف نع مايحالاو هرشلاو رسلا ءاشفاو شيطلاو

 اذاف ةرخخآلاو ايندلا ةايحلا ىف هظح نوكي ناسنالا لضف ردق ىلعو
 ءاقشلا دعب دعسيو ةعضلا دعب عفتري نأ اريدج ناك لئاضفلاب فصتا
 ةبس هتلعجو هدادجأ تعفترا واو ةليذرلا هتعضو الاو رقفلا دعب ىنغيو
 مهخيرات ىف ةمصوو مهيلع

 ءافلخلا ءالؤه . هتليضف ءرملا عفرت 7 فيك مع جيراتلا ىف رظن نمو
 اوتامو نيدّوسم اوشاعف لئاضفاا اوقترا مهنع ىلاعت هللا ىضر نودشارلا
 اوسسأ .يراتلا بتك نيزام ديملارثالا نم اوفلخ نأ دعب ميياع افوسأم
 اودأو روما اوعنمو دسافلا اوحاصأف ةكحلاو لدعلا مئاعد ىلع كلملا
 كولم نم مهيرصاعم اوداسو مهتجاح اوباصأف طاشنلاو مزحلاب مهلامعأ
 مهدعب نمل ةنسح ةودق اوناكو دالبلا

 جاتحي امهنم الك نأ ذا ةأرملاو لجرلا نيب لضفلاب ىلحتلا ف قرف الو
 اجايتحا دشأ نوكت ةأرملا داكتو ءوضلا ىلا نويعلا جايتحا لضفلا ىلا
 ءادتبا نم مهتطلاخو لافطالا دهعت نم هب موقت امل لجرلا نم كلذ ىلإ

 عابطلا هذه نوكت دقو ةطلاخملا كلتىف اهعابط نم هنودوعتي امو مهتأشل
 ةيلاخلا مهسوفت نم اهنكقل اوربك اذا مهل ةداع
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 ( ةعلاطملا باك) 1

 د هب رهتشا امْب ءاسنلا هيف ترهتشاو 0

 رهتشا ا ةحاصفلاو ةعاجشلاو ءافولاب برعلا ءاسن ترهتشا دفق

 3 :رلا تقاف ىتح رعشلاب ترهتشا دقف ءاسنهلا نهنمو نهلاجر نع

 تنب ةشئاع ةديسلاو دعاسلا ةوقو ةيسورفلاب ترهتشا دق ءاديملاو هيف
 (ىل هيلا ىنلا جاوزأ بحأ تناك دقف امهنع ىلاعت هللا ىضر ركب ىبا

 ةافو دعب اهدصقت لاجرلا تناكو بدالا لاكو لضفلا نم هب تفصتا

 باج ءارو نه هيف مهتتفتف ملعلاف اهاسستل سو هيلع هللا ىلص ىلا
 مزح تاذ تناكو ىبرعلا مالكلاو رعشلا داقتناىف ليمج قوذ اهل ناكو

 بئاصملا املوبتال ربصو تابثو

 نسح تنيب و تبطفن هتافو موي اهبأ ربق ىلع تماق ابنأ ىحيو
 ةرباص تاك عزح اهيلع دبي ملو ىلاعتو هناحبس هلل هتعاطو هلاعفأ

 ةعاجشلا نم ميظع بناج ىلع كلذ عم تناكو هب تيلتبا ام ىلع

 رثكأ ترهتشا كلذلو اهسفنب لما ةعقو ترضح دققت مادقالاو

 جيراتلا بتك ىف اهركذ دلخو ملسو هيلعهللا لص ىنلا جاوزأر ئاس نم

 قدطصلا

 ناسنالاديفي وهف لمعلاو لوقلاب اهتقيقح ىلع رومالا راهظا قدصلا
 ناسفالا داتعا اذاف ةدئافلا تمعنو هب ةطيحلا ءايسشالاب احيحص املع
 هيلع مهدامتعال مهنم دافتساو هقدصب سانلا دافاف هب فرع قدصلا

 ةنيهملا بذكلا ةمس هنع مهيفنو لمعلاو لوقلاف

 اقداص ناكن او ئثىفقّدصي « دكيلبّذكلابناسنالاف رعناو
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 4 ( تانبلا سرادمل)

 ملام سانلا ىلع هلؤقتل ماثآلا بوذكلا باكترا نع الضف اذه
 رسخي كلذ عم وهو هبذك ب بس مهبيصي نأ هاسع ايف مل هماظو اولوقي
 هسفن بعتبو هبذك رهظ اذا برطضيو سانلا نيب هتعمس نسح

 سانلا ىفكل قدص ولو هبذكب هبيذك بيعرتسيل ليواقالا قالتخا ىف

 هسفن حارأو هرش

 ةعانقلاب ةرهاظتملا

 مدعو ليلقلاب اضرلاو ةعانفلاب ىهاظتت تناكةاتف نأ ىحي
 ثحبتف ارس لكالا نم لخدت كلذ عم تناكو لك آملاب ثارتك الا

 اذا ىتح اهتعاطتسا دهج لك انو لك آملا نم امل بطي امعديف
 .راكنالا لكهتيكنأ كلذ نع اهتلاسو ءايشالا صقانتب !هتدلاو ترعش
 مه هروجأ ضعب ذخأو مهمولو مدخلا ماهتا الا كاذ ذا دب اهتدلاول نكي ملف

 آلو اهلعف ءوس ىلع اهريض اهفنعيال بلقلا ةنئمطم كلذ لك عم ةاتفلاو
 امتدلاو تريحتف ءآرباا نيك اسما ءالؤه ىلع ةحرلا ةفطاع اهباق ىف كرت

 نم اليم ءانا ترضحأف ةقيقملا ىلع فقت نأ تدارأو اهرمأ ىف
 ملا لدب اهتعضوو هتطغو الحن هيف تعضوو ءاطغلا كك ىبرملا ىناوأ

 اهرصب عقوف لحما اذه ىلا تدم اهتداع ىلع ةاتفلا تءاج اماف
 تحتلاو هتذخاف هيفام فرعت تنأ تدارأو هلكش اهبجعاف ءانالا ىلع
 تثاغتساو تحاصف اهعسلت لحنلا اهيلع تجرفن هتحتفو ةيحان

 لب دحأ ال ثري ملف لاخلا كلت ىلع ىهو مدخلاو ابتدلاو تءاجو
 رش امهالكو بذكلا ىلا ةنايللا ترد نيبربت تنكدق ابتدلاو تلاق
 دقو ةعقاولا تنأ تنكف ىناللا هيف عقوأل كرشلا اذه تبصن دقو
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 ١ ) ةعلاطملا باك (

 دقلو كلايرب سانلا رتغي الو كبذك كعفني دعي ملو كتنايخ ترهظ

 لاق نم ةددص

 ىراع كناف هب تيستك١ اذاف : هتحت امع فش ءايرلا بوث

 مدخلا حرفو ةبوتلا ىلع تمزعو فسالا ترهظأو ةاتفلا تلجفن

 هلامعأ رش ىف ءىسملا عوقوب
 ةنامالا

 لب هسفن قوقح ىلع ظفاحي مهريغ قوقح ىلع ءرملا ةظفاحم ةنامالا
 بح مدعو سفنلا مك ىلع ليلدو ىوقتلا لصأو لدعلا ماوق ىهف ّدشا
 نود هلامب ىنفلا رئاثساام هالولف داسفو رش لك لصأ وه ىذلا تاذلا

 دعاس ةوخاك الاس انلا ناكالو هلام ىف اعمط ىنذلا ٌريقفلا لتق الو ريقفلا

 مهيعاسم حجنتو مهرومأ رسيتتو مهيولق وفصتف اضعب مهضعب
 هونمأو سانلا هب قثو دحاو ىف اتناكاذا ناتلخ ةنامالاو قدصلاو

 بستكي و هلاح نسحتو هقزر رثكيف مهحاورأو مهرارسأو ملاومأ ىلع
 ءانثلا نسحو فرشلا

  نرمالا ريفقفاا

 ىنغلادعب رفتفاو هلاح تلاحتساو رهدلا هب ردغ ءالضفلا دحأ نأ ىحي

 ىطعأف هدي تاذ قيضل هسبالم عيب ىلا رطضاو بابسالا هب تعطقتف
 هارأوهيف ىذلا بيعلا اذه ىرتشلل نيبو هعبهل لاقو اب وث نيلالدلا دحأ

 بولا نمت لجرلا ىلا عفدف راهنلا رحخآ ىنءاجو لالدلا ىضف بوثلا ىف اقرحن

 بيعلاهتيرأ لهو لجرلا لاق ريناثدلا هذهب بيرغىمجعأ لجرإ هتعب لاقو
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 1 ( تانبلا سرادملا)

 تذخأو ىرتشملا تششغ دفق اريخهّشلا كازحال لاق تيسن ىناو ال لاق
 هادجي ملف ىمجمالا ناكم ادصقو ابهذف هيلا ىعم ضماف املظ ريناندلا

 سفن نئمطت ملف جاجا ةلفاق عم ةكم ىلا لحر هنا امل ليقف هنعالاسو

 ةفص فرع لب ةقافلا نم هبام عم املظ لاملا اذه ذخاُب بوثلا بحاص
 ىمعألا نع لاسو ةلفاقلا قو ةباد ىرتك او لالدلا نم ىمجألا
 اذكب نالف لالدلا نمهتيرتشا ىذلا بوثلا ناهل لاقف هيلع سانلا هلدف
 ىلع فاطو بوثلا جرخأو ىمجعالا ماقف كبهذ ذخوهتاهف بيعديف اذكو
 فرشو هقدصو لجبلا ةنامأ نم بج هآر املف هدجو ىّتح بيعلا
 بهذلا ناكو هارأ ىتح ىهذ جرخأ اذهاي لاقو ةقافلا نم هيام عم هسفن

 بهذلاجرحأ املف هدقتني مو هيلا رظني ملهنال عئابلا كلذراعي ملو اشوشغم
 كتششغ تنكدق ىنا لاقو ضرالا ىلا هب رو ىمحعألا هذخأ
 نآلا امأ لاملا ىف ىنم اعمط فئاز بهذب بوتثلا اذه كنم تيرتشاو

 اذه كنم تبرتشا دقف كلضف نع كلعفب تنبأو كتنامأ ترهظ دقو
 شوشغملا بهذلا رادقع هاطعأو بهذلا اذه لثمب هبيع ىلع بوثلا
 فرشلاو لاملاب ارفاظ عجر و لجرلا هذخأف اديج ابهذ

 نيرادلا ةداعس لصأ ىوقتلاو داهتجالا

 اذاف ايندلا ةايحلا هذه ىف ناسنالا لامعا ةطبترم ةرخآلا ةداعس نا

 كلذب تحلص ىلاعتو هناحبس هللا ىثحي وهو هايند حالصأ ىف ىعس

 نسحأ اذا لقاعلا ىرثملاف هلا ةعاط ىلع هب نيعتس الام بستكاو هترخآ

 ىطعأو فيعضلا ناعاف ىلاعتو هناحبس هللا نه هب رقي اب ماق فرصتلا

 عئجالملاو تايفشتسملاو دجاسملا بو زوعملا
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  ( 1١ةعلاطملا باك ('

 فقوتت ىتلا تاريخا لمع نم ديريام نيبو هنيبرقفلا موقيف ريقفلا امأ
 رعاشلا لاق اي لاملا ىلع

 ىلاثمأ هيف ىعس امع ىندعقأف : ةصاصخم ىنصخ ارهد هللا ال

 لاملا ةلق هدفر نم ىنعنمتف * هنامز تايئان قيدص بونت

 ىلاح ىندعقي و ىزع ىنضبميف : اهمورأ تامزكم نم افسأ اوف

 ىلا ةجاحلا هتعفد الاو سفنلا فيرش ايقت اعرو ريقفلا ناك اذا اذه
 هايند داسفب هترحآ ءوستف مثكملا باكترا

 هايندحالصا ابلاط هتعاطتسا دهج ةعفنملا ءارو ىعسل نأ لقاعلا ىلعف
 ىلاعتو هناحبس هللا ىشْحي كلذ عم وهو اهلاوز نم نمآلا اهيف دلخملا بلط

 ىتح هئاقل برق بقرتملا هباقع نم فئاهللا لمع هيضري امب لمعيو
 اهنم هظح نوكيو اهيف ىغطيف ايندلا ميعن نم باصأ ايف فرصتلا ءىسيال
 هترحآو هايند بجاوب موقي لب هتلاب ذايعلاو هبر ةمحر نم نامرحلا

 ىلاعتو هناحبس هللا اضرب ةرحخالا ىف زوفيو ادومم اديعس شيعيف

 بجعتملا رئازلا
 دق فينم رصق ىف هآرف اكيرصأ ءاينغأ نم اينغ ءالضفلا دحأ راز

 ىلعو راصبالاب ذخأُي ام راقلاو راهزالا نم اهبف ءانغ ةقيدح هب تطاحأ
 رئازلاذخاف كولملا دحال هنظب ناسنالا لعجام ءاورلاو ةهبألا نم رصقلا
 نم هرصق ىف امو همشحو همدخ ةرثكو لجزلا ةورث عاستا نم بجعلا

 خوكب امه اذاو رصقلا طسو ىلا ايبتنا نأ ىلا ناثدحتب العجو سئافنلا

 هيلعترهظو هتب ور دنع رئازلا تيبف لاخلا ءوسورقفلا هيلع رهظي ريغص
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 و ( تانبلا سرادمل)

 كتعار دق كلعل هللاقو امستبملزنملا بر هيلا تفتلاف بجعتلا تامالع
 لاق كلذ ىنريح دق معن لاق ىرصق طسو خوكلا اذه لثم ةيؤر

 كتشهدأ ىنلا ةميظعلا ةورثلا هذه عبنم وه خوكلا اذه ناف بجعتال
 هذه عفارو ةورثلا هذه سسؤم وهو ىدج هيف دلو ىذلا لزنملا وهف

 لمعأو دج هنكلو هيف عرعرتو خوكلا اذه ىف دلو ةعضلا دعب ةرسألا
 هاثنم ىش نأ نشل ىلو ىرتام لانف ةماقتسالاو ظحلا هدعاسو ةركفلا

 ىتح كلذ عاطتسا اماكهروزي لعجو خوكلا اذه لوح هرصق ىنبف
 اببس اناك نيذللا ةماقتسالاو دابتجالا كرتي الو ةميدقلا هتلاح ىسنبال
 ليبسلا ءاوس ىلا هاده ىذلا ىلاعتو هناحبس هللا دمحيف هلاح حالصاىف

 اذهل اديح ارثأ خوكلا اذه ظفحأ ىناو همماوأل هتعاطب كلذ هلركشيو
 الام نأ ىشخأ ىناف هليبسريغ كلسأ الو هتطخ كرتأ ال ىتح قتلا دبتجملا

 لئاقلا لوقب لثمتو رئازلا بجعف شيطلاو لهحلاا هدديب مزحلاو ملعلا هعمج
 فرشلاوزعلا تيب ضفخي لهحلاو «: هلدامعال انيب عفري معلا

 اهدعوب ةأسها ءافو

 ميهاربا همع هيلع جرحت ديشرلا نوره نب نوماملا ةفالخلا ىلوت ال

 لعجو ايفختسم رفق ميهاربا هب رهق اشيج نومأملا زهفب ىدهملا نبا
 هبرصب ذا موي تاذرئاس ميهاربا اهيبف رانيد فلأ هيلع هلد نمل نومامملا

 فافن هباوثا قلعتو نينمؤملا ريمأ ةبلط هللاو اذه ىدانف هفرعف ىدنج

 هداوج رهظ نع هتقلأ ةيوق ةعفد ىدنملا عفدو هسفن ىلع ميهاربا

 عرسأو هما سانا متها دقو ضرالا ىلع قلم هكرتو هسأر جشف
 اعرسم اهلخدف ةحوتفم اراد هردص ىف دجوف اقاقز لخد ىّتح هريس ىف
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 ( ةعلاطملا باك ) 14

 ىنا لاق كتجاح ام تلاقق ةنيكسلاو راقولا اهيلع حولي ةأرماب وه اذاو
 ىلع تلاق 1 ترجتساو ميلا تاخل دقو ىدد ىلع فئاخ وا

 تقلغأو ةروصقم ىف هتلخدأ مث .نمآ تناف لخدا ةعسلاو بحرلا
 بابلا هيلع

 لخددق ىدنملا اذاف رظنف بابلاب ةميص ععس ىتح هعور ًادهدكي لو
 هباصأ ام ةّدشل ىثملا ىلع ىوقي ال وهو سانلا نم ريفغ مج ةتمونادلا

 ماب ثيحب ميهارب | ناكو هشارف ىلع قلتساف ةياصعب هسأر بصع دقو

 ىفتح ىنقاس دقت هللاب الا ةوقالو لوحال لاقو كالملاب نقياف هنورب الو

 هللا سمأ نم رفم الف رادلا هذه ىلا

 دقل لوقيو هواي ىدنكبا لعج مهليبس لاح ىلا سانلا جرخ املف
 هباضصم ففختو هفطالت ةأرملا تذخآف ىنم تلفأ مث ىنفل غلاب ترصب

 معن لاق هل بحاص كنظأ تلاقو ميهارب| ىلا تماق مث مان ىتح

 دهعلا ضفتن ىلإ ليبس الو كترحبأ دقق كيلع سار ال تلاق وه انأ
 امتافدو اهلقع نم بجعب وهو اهدنع نم جرفن كسفنب نآلا ئاف

 نينمؤملا ريمأ دعو نم تماع اه عم لاملا ىف اهعمط مدعو

 مايأ تيأر امب ىنربخأ هل لاق هنع افعو نوماذل هرمأ فشككلا املف

 اهراضحاب سمأو اهؤافو نوماملا بأ ةأرملا ثددح هثدف كئافختسا

 اهئاسحا ىلع اهافاكو

 ةيلزنملا ةيبرتلا
 هتهجو ثيح لي نيل مرك نصفك هتيلوفط نس ىف ناسفالا نا

 ةبرقلا ةدمعألا وأ راجتشالا نم كانه هدجيب اه ىلع هعورف فتلتو
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 ١ ( تانبلا سرادمل)

 لواح نا فلت امبرو هب قلع امم هصيلخت كلذ دعب بعصيرو هنم
 كلذ هبحاص

 قالخالا مراكمب ىلحتلا هدوعت ةميرك ةرسأ ىف تاسنالا مشن اذاف
 دادسلا لبس هب كلست ةلضاف ةيب سم هتيبرتب موقتو بادالا نساحمو

 هقالخأ نم جوعا ام مؤفتو ميوقلا نيدلا طارص ىلع هريس لعجتو
 اهنم هفلأ امل ةليضفلل حاتري وهو بش هعاسبط نم دسفاه حلضتو
 ةيلاخ اسفن ةيبرتلا كلت تفداصو اهايا هدوعت مدعل ةليذرلا نعرفنبو
 اهوحم كلذ دعب رذعتو اهيلع تمستراف ءاضيب ةفيصصو اهبف تتبثف

 اهيف فلكت ال هل اعبط لئاضفلا ريصتو اريغص هدؤعت ام ىلع شن وهف
 هميعت الا مه نيملعلل نكي مل ةسرردملا ىلا بهذو عرعرت اذا ىتح
 اناسنا ريصي نأ ثبلي الف ريل نم هيلا هنودشري ايف مهنانب عوط ناكو
 ةيلزنملا ةيبرتلل كلذ ىف لضفلاو هريغو هسفن عفني الهاك

 هسفن ىف ىرست نأ ثبلي الف قالخألا ةئيس ةرسأ ىف شن اذا امأ
 ىلع قشيف اهكرت هيلع بعصيو ابنم نكمتتف قالخالا كلت ةيلافلنا
 رشلاو لهما ىلع ربكبف اودارأ ام هميلعت وأ ريما ىلا هداشرا نيملعملا
 ةرحخآالاو ايندلا ميعن مرحيو

 بجوو ريصبلا رظن ف تاهمالا ءالؤه ناش مظع نأ و رغالف
 نهقالخأو نملامعأ ىلع بترتي امل نهميلعتو نهببذهت ىلا تافتلالا
 سرغ ىلا نيملعملا نهقبسل هداسف وأ نهدالوأ لبقتسسم حالص نم
 لبق دقو لافطالا سوفن ىف تاداعلا
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 ( ةعلاطملا باك ) 1

 بدالا ةبيشلا دنع عفني سيلو * رغصف لافطالا بدالا عفني دق

 بشحلا اهتمّوق ولو نيات نلو  تلدتعا اهتمّوق اذا نوصغلا نا

 ىحآ لاقو

 ربكلا ىف كانيع مهبرقت ايك * رغصلا ف لضفلا قانتعا كينب دّوع

 رجا ىف شقتلاك ابصلا ناوفنعف :: اهعمجين بادآلا لم امئاف

 ريغلا ثداح ايلع فاي الو اهرئاخذ وغت ىتلا زونكلا ىه

 لهم او قراسلا

 ريعبلا بحاص هب رعشف اليل هب برملا دارأو اريعب قرس اصل نأ ىحي
 دارأ هنوكردي اوداك موقلا نأ قراسلا ىأر املف هموق نم ةعامجىف هعبتو

 ريعبلا بحاص باصاأف هتناك نم امهس مهف قاطأف هنع مهيحني نأ

 هولسرأو هيلع اوضبقو هوكرداف صللا ىلا موقلا عرسأو اقيم طقسف
 همادعاب ىمالا ردص مث ديدحلاب اليكم نجسلاىف هب جزف مك احلا ىلا
 ضعب ىنيل هتدلاو ىري نأ صللا بلط مادعالا موي ناك اذا ىتح
 ىل نا امل لاق ترضح (ىلو بلطام ىلا بيجاف ركشلا نم هيلع امام

 لاق ةيضقم ىدنع كل ةجاح لك تلاق اهءاضق وجرأ ةجاح كدنع

 نأ تدرأ لاق كلذ ىف كبجعي امو تلاق كناسل لبقأ نأ ىل ىنذنا

 ةّدحب هيلع لاف اهناسل ةأرملا تجرخأف ريما ىنعمسأ املاط اناسل لبقأ

 ةدلاولا قوقحب اقوقعو ةيانجأ اولاقو رضح نم همالف هعطقتف هنانسأ

 كاذ امو اولاق ىنومترذعل ةقيقملا نوملعتول لجرلا لاق
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 1 ( تانبلا سرادمل )

 بذكلاو قلحلاا ءوس ابنهم تدتعاف ايلا ىوآ الفط تنك لاق

 نم ةسداسلا تغلب اذ 0 لاومأ ىف عمطلاو لطابلا بحو
 كلذب ترسف ىندلاو اهب تيتأو انراج تيب نه ةضيب تقرس ىرمع

 تلاز امو اذه اهلعفب ةقرسلا ىلع ىنتتعجشف ىنيع نيب ىتتلبقو هل تشهو

 هذه ىف اهببسي تعقوو المج تراص تح تعرعرت امك ربكت ققرس
 الو اريغص ةقرسلا تدتعا امل ةضيبلا ةقرس دنع قترحز ولو ةيانملا
 ىهو ايندلا ةايملا هذه ىف ىدوجو ببس ىتدلاوف اريك اهب تيقش
 رانلا ىلا قاسأ نورت ام ايناج اهنم ىجورخنو اهيف ىئاقش ببس اضيأ
 ديصملا بو

 اههفب قوسن املاح هذه امأ ناف لاق ايف لجرلا قدص نورضاحلا لاق
 نورعش ال مهو كالهلا ىلا

 ةعمسلا

 نع اهثرو وأ هيف تقلخزئارغ ىلع ةيوطنم هسفنو ناسنالا اني
 نس ىف مهطلاخ نك ءادعتالابوأ ميلعتلاب اما امستكا عابطو هئابآ

 مب لمعي وهف هسفن ىف عابطلا كلت تتبث هدشأ عب اذا ىتح هتيلوفط

 فيرش طسفلاب امئاق هلمع ىف ادم ناكاذاف رش وأ ريخ نم هيلا ليي
 ابحم هلامعأو هلاوقأ ىف اقداص ىأرلا مزاح رظنلا ديعب ةمهلا ىلع سفنلا
 امادقم مهرارسأو ملل اومأ ىلع انيمأ مهعفت ىلع اصيرح سانلا حالصال
 تقطنو مهراظنأ هيلا تهجوتف سانلا دنع كلذب رهتشا دئادشلا ىف
 نيقثاو رومالا ديلاقمب هيلا نوقليف مهتقث هب تنسحو مهتتسلأ هحدمب
 اعناصوأ هتراجت تجار ارحجات ناكن اف هفرصت نسحو هتنامأو هقدصب
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 ( ةعلاطملا با ) 5

 هيلا بسنيف لامعالا رهأ هؤاسؤر هدلق افظوم وأ هلمع ىلع سانلا لبقا
 ةنسحلا ةعمسلا لاما سأر معنف رش لك نع هزنيو ريخ لك

 سانلا دنع اهب رهتشي نأ ثببلي الف لئاذرلاب ءرملا فصتا اذا امأ

 ملعت سانلا ىلع ىفخت املاخ ناو »+ ةقيلخ نم ما دنع نكت امبمو

 الو هيلا نوتفتلي الف ةفآ ىذ نع حبحصلا داعتبا هنع نودعتبيف

 هلآم ءوسيو هلامعأ لطعتلو هتراجت قوس دسكتف هنولماعي

 ءوسلال ىتح مهتاشن ذنم لافطالا قالخأ بذهن نأ بجو كلذل

 باوبأ مههوجوف قلفتو مهقازرأ قيضتو سانلا مهاماحتيف مهتعمس
 بلاطملا

 هفيضو متاح
 هنا ليق ىتح مئكلاو دوحلاب برعلا تاداس دحأ ىئاطلا متاح رهتشا

 ىوطلا ىلع تييبو هتك ع م هداز عيمج فويضلا معطي تاكا هب ر

 اوبرضو برعلا نيب هرك ذ عاشف ناسحالا نم لمعف ام ارورسم
 لثملا هدوجي

 لسرأ لب همركي مو هيلا جرخي ملف ةليل هفاض ايبارعأ نأ ىحيو

 دغلا ىفو ارّدكتم ىبارععألا تابف ماعطلا نم ليلقب هديبع ضعب هيلا
 ىبارعالا عبتو متاح مثلت ابضغم ءابللا نم جرخو هتباد بكحر

 متاح فيض تنكل اق ىبارمعأاي ةليللا تنك ن يأ هل لاقو هفقوتساو
 اريعب ىلرحن دقف لاح نسحأ ىلع لاق كتيبم ناك فيكف لاق ئط
 اف متاح انأ اذهاي لاقو متاح مستباف مارك الا لك ىنمزك أو ىنايحو
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 14 ( تانبلا سرادملا)

 تلق نا تفخ دقف برعلا نيب دوحلاب كترهش لاق بذكلا ىلع كله
 بذكلا ىلا بسن نأ ةيشخ تلقام تلقف هيف بذكأ نأ اذه ريغ

 تاعفام لاقو هاوثم مكأو اريعب هل رحنو ءابحلا ىلا هّدرو متاح كحضف

 حازم الا سمأ كلذ

 ةأقنفلا ةناكم

 ةعفان ةحيحص ةيبرت اهتيبرت ةيفيكو
 لثم اهريغو تادابعلا نم ةاتفلا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ضرف دق

 نأ ىلع لدي امم اذهو اليلق الا اهنم رثك ب هفلكي ملو ىتفلا ىلع ضرفام
 ءاكذو القع سل ناو ايندلا ةايحلا هذه ىف لمعلا نم ارفاو ابيصن امل

 حالصف اهلا هيهاونو هصاوأ هسجوتب هللا اهفرشام كلذ الولو
 امهدحأ قالخأ تدسفولف ةأرملاو لجرلا ىعس ىلع فقوتي امنا ملاعلا

 نوكيال ىتح لمعب امهنم لك صتخا امئاو ةريثكرومأ اهمبسب تدسف
 ءايسشالا عيمج ىف هللا سأ اذكهو لامعالا ءادأ ىف لالتخا كانه

 هيدؤيال هب اصوصخم المع مسلبا نم وضع لكل لعج دقف ىرحخالا
 ناسنالا جايتحال الثم نيتئرلا ىلع بلقلا لضفن نأ اننك<ي الو هريغ
 ناسفالا تامو رخالا لامعأ تلطعتل امهدحأ فات ولو امهنم لك ىلا
 ىخاآلا حالصب الا امهدحأ حلصيال ةأرملاو لجرلا كلذك

 مهجايتحاو اهب مهقلعتل ألا ىلا نوئجلي راغصلا لافطالا ناك امو

 ىعسلاب لجرلا موقيو لزنملا دهعتو مهتيب رتب ىه موقت نأ بجو اهلا
 بذهت نأ بجيف هنع ىنغال نيلمعلا الكو قزرلا باستك | ءارو
 الا كلذ ىلا ليبسالو امهرمأ ميقتس ىتح امهسفنأ رهطتو امهفالخأ
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 ( ةعلاطملا باك ) 02

 امهنم لك كسمت اذاف ةليذرلا نع ىبنيو ةليضفلا ىلع ثحي ىذلا نيدلاب

 مايقلا قح هلامعاب ماقو هقالخأ تلك هنيدب

 هدشرب القع اهب بستكي و هل رادم ىبرتتل مولعلا ملعتب ىتفلا نأ اكو
 ةاتفلا كلذك اهتيدات ىف اهعفنأو قرطلا لهسأ عارتخاو هلامعأ نيسحت ىلا
 اهلمع ناف املاح نيسحت ىلا ىدتهتو اهروصت ىوقي ىتح ملعتل نأ بحي

 لب الف هتكرحريدت لزنم ةسير نوكت اهناف ةيورلاو ةكحلا ىلا جاتحي
 ناقتا ىلا ْنهدشرتو اهمدخ ىلع لامعالا عزوت فيكف رعت نأ اهل

 لافطالا ةد نع ةلوئسم ىهو ابدل ايف فرصتلا نسحتو ّنملامعأ

 ملع ىلع عبتتل مهماسجأ ةلاحو مهعئابط فرعت نأ دب الف مهقالخأو
 تدارأ ثيح نم 5 تّرضأ الاو مهعابط ىف رثؤيو مهتعص عقنياه

 مهعفنت نا

 فرعت نرأ امل دب الف اهيف داصتقالاو ءايشألا ظفح بلطي اهنمو

 ديجت ىتح ءاذغلل اهتدئاف رادقمو اهيف ءاوجألا ريئاَثو ءايشألا هذه ةعيبط

 ترخذا ايف باضتنالا نسحتو ةملاس اهراخّدا

 كلذ نع انيام نايبو لزتملا لاوحأ حلصي امف اهيأر ءادبا اهمزليو

 . نأ ردقت ىّتح ةرواحملا نسحو ءاشنالا ملعتل نأ بجو اذهل عفانملا نم

 قاقشلا انثنيام اريثكف هعنقتو عماسلا ىضرت ةرابعب اهسفن ىف امعربعت

 نم همالك قاوم ملكتملا ةيارد مدع وأ نيبطاختملا نيب مهافتلا ءوس نع
 هداقتعا نعرحن 1 ناسفالا لؤميام اريثكو ةثداحملا بادآب هلهجو بولقلا

 ليميف ىأرلا ىف هضراعي ملكتملا نأ عماسلا رعشب الف نيل نسح مالكب
 ةرسألا ىف مائولا دوسي كلذبو مات حايتراب هيلا
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 امل ( تانبلا سرادملا)

 اذه لك اهنكمي الو اهات اسرد قالخآلاو ةيبرتلا سرد ىلا اهجايتحا ةّدش نع الضف اذه ةريثك مولع ملعت ىلا جاتحت كلذ لك ىف ةاتفلاف

 عافتنالاىف اهتيكف لمعتو اديج امهف همهفتو مولعلا هذه نم اهب نودام ىلع فقت ىتح اهيلاسأو اهيناعم تفرعو اهتغل رم تنكمت اذا الا

 اهلامعأ حالصال اهدعيو اهيأر ددسو ابكاردا ىقي وهف ةرشابم اهلمعب طبتري مل ناف امهدافأ ةاتفلا هب تلغت ثا لع لكف ةلمخابو

 وهف لزنماريدتب يملا كلذ لك اهنيع بصن نكيلو رعشت مل ناو
 ةيشاعملا اهتابجاو لأ

 الع هللا مهلضف نمل لذلا حانج ضفخ نم اهماع لك اهعنمي الو
 ءايحلا ةعدع نوكت وأ ظافلالا ةنوشخ ىف لاجرلا ديلقت نم سرتحتلو

 امنا ئثلا تنأ ةملاع ريغ لاجرلا تالاك كاذب غابت امنأ انظ هتليلق وأ
 ىنغتو هتوص نسح ىلع لبلبلا دهسح اذا بارغلا نأو هلحم ىف نسحي

 ميال ةاتفلا نأو مهنع ىاّنيِل ةراج اب هوم رو هعامس سانلا هرك هيهاضيل

 فرطلا ضغو ءايملا لشم ةحودملا ءاسنلا تافصب ىمحتلاب الا الك
 باكا نيلو ظافلألا نسحو

 طقف لزنملا ةرادال اهلهؤيام ىلع ةاقفلا رصتقت نأ نسحي الو اذه

 تاديسلا ىلع لبسي ىتلا نونفلا ضعبب مات ماملا اهل نوكي نأ مزلي لب
 رف ةطايخلاو مياعتلاو بطلا ملع لثم اهيف لاجرلا ةكراشمو اهب مايقلا
 هب تاتقت ام باستك ١ ىلا لبقتسملا ف تجاتحا
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 ( ةعلاطملا بات) 341

 هنعةينغ تمادام لاح ملعلاف »: لقتني سانلاب لود وذ ىهدلاو *
 لاغتسثا نأ نع الضف اذه هيلا تجاتحا نا ةقافلا نم ظفحو

 ريخو ةميظع ةيبدأ ةدئاف تاديسلا نم اهريغ ديفي نونغلا هذهب ةاتفلا

 جاجذلاو ةأقفلا

 ىدابم فرعت دكت ملو ةسردملا ىلا هتنبا لسرأ الجر نأ ىحي

 تغلب اهنأ انظ تماعت امب ىفتكاو اهنم اهجرحتأ ىتح ةباقكلاو ةءارقلا

 اهعفني ايف ركفلا لامعا اهعم اهنكمي ةجرد مولعلا نم

 ةءارق نم ةلهاكلا اهتدلاو هفرعت ال ام فرعت اهنأ تأر أملف ةاتفلا امأ
 اديعب اوأش مولعلا نم تغاب اهنأ تنظو اهسفنب تبجعأ لئاسرلا ةباّكو
 كلذ نع لزعم ىف تلظو لزنملا ريبدت ىف رظنلا ىلا هعم لزانتنال
 ةصيقنو راع كلذب للا نأكه نم عش ةفرعم اببلا بسن نأ فناث
 لزتملا ة سير ىه تراصو اهتدلاو تيفو ىتح نينس كلذ لع تثبلو

 اهلزنم كرت ىلا نهترطضا ىتح اهمدخ عم قلخلاا ءوسو ةظلغلا تامعتساف

 هريغ نم قزرلا بلطو

 ةاتفلا الا لزنملا ىف نكي ملو هئاقدصأ ضعب اهدلاو راز نأ قفتاو

 اعرذ لجرلا قاضف ةمعطالا نم ئش عنص ننال ةريغص امل ةمداخو

 جاتحيال اطيسب اماعط ولو انل ىعنصت نأ كنكمأ ول هتنبال لاقو كلذب
 قوسلا ىف ةعونصملا لك آملا ىلا جايتحالا ّرش كلذ انافكل قناثلا ىلا
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 افي ( تانبلا سرادملا)

 ىعنصتو اديج اهيفظنت نأ الا كيلع اف تاجاجد ضعب كل ترضحا

 لمعلا ىف ىطاشن كي راسو كلذب ساي ال ةاتفلا تلاق اديرث اهقرمب انل
 ماعطلا عنصل ةاتفلا تماقو كلذب لجلا ّرسف ملعلا ىف هتيأر اك

 هفويضل لجرلا لاق ةدئاملا تعضوو ءادغلا تقو ناكاذا ىتح

 ريبدت ىلا تفتللت لو ملعلا ىف اهنمز لك تفرص ىتنبا نأ مكيلع ىنخيال

 نأ ىلمأو اثيدح انلزنم تامداحللا تكرت دقو هب امثارتكا مدعل لزنملا
 ذملا لهس ماعطوهو اديرث كل عنصن نأ انررطضا كلذا . نهريغرضحأ

 لاق ظقيتلاو طاشنلا نم ىتبا ىف هدهعأ (ىل هتفاظنب انتقث عم ل دعم

 مداخلا رضحأ ىّتح مهئيدح اومتتسي مو متعنص ماعطلا معن فويسضلا

 اهعطقو ةجاجد ىلا هدي لزنملا بحاص دمو نولكاي اوردتباف ماعطلا

 نييتو ةهيرك ةحئنار تحاف ىتح كلذ لعفي داكامو هفويضل اهمدقيل
 مهسوفن تزامثاف هخبط لبق جاجدلا ءاعمأ جرخت مل ةاتفلا نأ نيرضاملل

 ديرثلا نم تامقل ضعب لوانت ىلع اومدنو

 تف 0 كتاتف نأ ىبحاصاي تمعز دق ابيبل انطف ناكو مدحأ لاق

 تلمأ ولو ةيهيدبلا ءايشالاب ىتح ةلهاج اهارأو مولعلا ىف اهتقو لك

 امئاذغ تالضف ىلع ىوتحت د دبال هنأ تملعل ةركفلا

 ىردتال ةلهاج ةطلغ كتاتف ةطلغف ةجاجدلا ءاذغ بهذي نياف الاو

 لبج قيضم نم اهيلا برقأ وهو اهمسج نيوكت ىف الو ىتح ائيش
 تحلفأل فراعملاب اهلقع ءاضتساو حيحصلا ملعلا تماعتولو هريغو قراط

 هب تمتهاف اهيلا ءايشالا عفنأ تفرعلو لامعالا نم هب تماقام لك ىف

 بسنت الف ناك اهيأ لامج وهو قئاقحلا ةفرعمىلا هبحاص ىدهي رون ملعلاف
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 ( ةعلاطملا باك ) 43

 اهنم ىرت اميرف اهميلعت "متأو لهما ةبيخ نم كتنبا هيف تعقوام هيلا
 ىلا ناسنالا لوصو الا اهنم داريال ةيلقأ ٌىدابم هتماعتام ناف كرسنام

 لمعلاو معلا نم اهتجرحاف اهتيابن كلذ تلعج دقف تنأ اهأ ةدومم ةياغ

 الو ارومأ دحاولا مالا نم جتتذتسنا فيك ت دافتساف تملعت ىه الف

 نم فنيقلتلاو ةب رجتلاب اهتدلاو هتف عام تملعتف لزنملا ف تيقب ىه
 اهنالسأ

 هتبقاعو لهما نونعلي فويضلا فرصناو لجرلا لجفن

 ابدأ ةأتفلا لام

 ريشا ةلوهجم تعنبأ ةرهاك + رغصلا ةلاح ىَدْبَت ةاقفلا نا
 رطعلارينعلا بيط نوكلا ىلا تدهأ : اهتعبن معلا ءامب تذغت ناف

 رقلا نسحأ نم ع تحجرخأو « ةعناب بادالا ةضور تنيزو

 ربيكلا فلهم ا باذعتاذ ملعلاب ٠ *: رغص ىف ىهو ىحتلا اهتفي ناو

 روصلاب سانلا نيب لضافتلا سيل * اهرظنم نسح ةاتف رغب الف
 رظنلا ةقد اهابص ىف تمهأو «: اهلئاهش تباط نمل الا لضفلام

 رهسلاب هيف اهيرظان تلكو اهتبل لعلا ىلب لحب تدلاقق
 رردلا نم ىبمأ اهيئارت ىلع + ترثن اذا ظافلأ نسح اهئازو
 ررض الب عفت اهلامعأ لكف * تماع ىذلا ملعلا اهدشري لظو

 اهسفن ماقت ةكلم

 نكرتو لمعلا نع ني رضا اينابسا كلم رصقف تامداحلا تبصتعا
 ميه ال تلاق لب تأر ام اهلهي ملف ةكلملا امأ كلذل كلملا متهاف رصقلا
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 2 ( تانبلا سرادلل)

 بعصيال تالهاكبا نم ةعامج هب موقت المع نأ ملعيلو اذه لثمب كلملا
 ىبشأ كلملا بلق ىلع ناك اماعط تزهفب تماق مث هب مايقلا ىلثمىلع
 ةذلو هتعنص ناقتال نكلو هتعنص ةكلملا نأل ال هربغ ماعط لك نم

 ريبدت ملعتن م ةيقارلا مولعلا نم تماعتام لك اهعنمي مل ةكلملا ناف همعط
 ناقتا ىلع فراعملاب اهلقع عاسنا اهدعاسو هيف اهتكف تلمعأف لزنملا
 لمعلاو ملعلا تلانف هنم تدارأام

 نفع اهتفرع نهنع تنغتسا دق ةكلملا نأ تامداخلا تأر انو

 ندهتجي مويلا كلذ نم نكو اهرمأل تاعضاخ تارغاص ندعو اهردق
 لكي ةمات ةيارد اطل نهتديس نأ نهنم املع هناقتاو نعنصيام نيسحت ىف

 كلذ نم رذح ىلع ْنكف اهدقتنتو هيف نهتاوفه فرعت ىهف نعنصياه
 ةملاو ملعملا

 اوقع ةيبرت ىلا مهجايتحا مهسوفت ةيبرتىلا نوجاتحي لافطالا نأ
 هلامعال نوكي الو هيلع بجو امب ناسنالا موقيال نيتيبرتلا نودب ذا

 نع الضف نوملعتملا هقالخأو هلامعاب ىدتقي لاثم ريخ ملعملا ناو
 بادالا نساحب ىلجحت اذاف ةمفانلا مولعلا نم هيفلي امب مهوقع هتييرت
 جينم مهب جنو دادسلا لبس ىف هذيمالتب راس دقف لكلاب فصتاو

 ءالقع اسانأ نوبشيف ةليذرلا نع مهاهنيو ةليضفلاب مهرها حاجتلا
 قيدصلا نورسيو قدعلا نوتبكي لضافأ

 نوغصيرو هل نوداقنيف نيملعتملا ىلع همارتحاو هتعاط تبجو كلذل

 اوفطلت هيقلي ام مهف مهنكمي لو مالا مهيلع لكشأ اذا ىتح هببلا
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 ( ةعلاطملا باك ) 0”

 هتمعنل دوحم مهدانع نأف نيمسهالو نيدناعم ريغ اودار أ امع لاؤسلا| ف

 وهو ةقيقحلا رتس اهبلواحي ةدساف ةلداب ىتاي دناعملا نأ ذا ةءورص مدعو

 ىلع ىوقي ال نابج اماوهف ملسسملا امأ بذاك عداخم وهف امتالطب ملعي

 ىلع ملعملا ءارآ عبتي وهف هيلع قلي ام مهن. ال "ىبغ اماو هيدل امب ةرهاجما
 اب لع ريغ

 لضفلا نم هيلع هلام قح هماعمل ملعتملا فرعي نأ بجيو اذه

 ناك ناو هبضغ مواقي الو هناطلسل عضخيو لذلا حانج هل ضفخيف

 دنع ءرملا فوقوو هلهأل لضفلا ةفرعم ةءورملا نم نأل هلادج ىف اقحم
 اس ال همرتحيو همظعي لب اردق هنم عفرأ وه نم ىلع ربكتي الف هدح

  عوضخ نأ نع الضف اذه نيماعملاو نيدلاولا لثم هيلع لضفلا هل نم
 هردص نونكم هل لذبيف هيلا هليمتسو هنم هيرقي هذاتسال ذيماتلا

 لامآلا هل عضختو حاجنلا اس ىقريف هملع رئاخذب هفحتو

 ديشرلا دنع ىئاسكلا

 اموي داراف ديشرلا نوره ىنبا نوماملاو نيمالا بّدؤي ىتاسكلا ناك
 هل اهمدقي امهيأ اعزانتف هل اهامدقيل هلعن ىلا اردتباف امهدنع نم ضوبنلا

 ىلا ريما عفر املف اهنم ادرف امهنم دحاو لك مدقي نأ ىلع احاطصا مث
 لاق سانلا زعأ نم هل لاق هيلع لخد املف ىئاسكلا ىلا هجو ديشرلا

 لتئاقت ضب اذا نم سانلا زعأ نا ىلبلاق نينمؤملا ريمأ نم زعأ ملعأال

 ادرف هل مدقي نأ امهنم لكىضري ىتح نيملسملا دهعايلو هل هلعن ميدقت ىلع

 اطخأ هنأ ابساح رذتعي ىلاسكلا ذخأف اهنم
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 ذي ( تانبلا سرادمل)

 اينذ كتمزلآلو ابتعو اموا كتعجوال كلذ نع اهمتعنموأ ديشرلا لاقف

 امهرهوج نع نيبو امهردق نم عفر ىلب امهفرش نه العف ام عضو امو
 نع اريبك ناك ناو ءرملا ريكي سيلف اههلعفب ةسارفلا ةليخم تنيبت دقلو

 العف ا امهتضوع دقو لاق مث هملعلو هيدلاواو ةئاطاسا ةهعضاوت ثالث

 امل كبدأ نسح ىلع مهرد فاالآ ةرشثع كلو رانيد فلا نيرشع

 اكيمأ ىف ملعلا حالصا

 نوشحوتم موق مهو رمحالا سن41 رباغلا نمزلا ىف اكيرمأ نكسي ناك

 نموأ ةيربلا شئاشحلا نم نواكاث و تاباغلاو لابكلاىلا نووأُي اوناك
 ةضرع اوناكف اهدولجي نورتتسي مث امنوسرتفي اوناك ىتلا تاناويملا مول

 مهمون ىف نوقرغتسس ال اوناكو مهسوفن اهبنو مهياع شوحولا موجمل

 ةهج هجقنو كرحتت مهناذآ تناك ىتح شوحولا كلت نم مهفوخت ةدشل

 دقو مهيلع عابسلا بوثو نم ارذح تاوصالا مهعبتت ةرثكل توصلا
 نداعملا نم اهيف ناكام عم مهدالب تاريخ عتملا نع لمملا مهامعأ

 امهريغو ةضفلاو بهذلاك ةسيفنلا

 نم اهب اودجو اهفاشتكا دعب مهضرأ نوينابسالا لخد اذا ىتح

 ىلا اهلقث ىف نييكيمالا نولمعت_سب اوناكو مهرهب امرئاخذلاو زونكلا

 نييكيرمالا لهل كلذ لاقثالا لمح ىف تاناويم ا لمعتست اه مهنفس

 فراعملاو مولعلاب نيينابسالا لوقع عاستاو

 نسحأ نم تحبصا ىّتح قش تلاز اف اكيرصأ ملعلا لخدمث نمو

 املع ءاسنلا لضفأ نم اهؤاسن حبصأو ةراضحو ةراجتو ةرامع دالبلا
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 ) ةعلاطملا باك ) 03

 نسحأو لامعالا نم ريثك ىف لاجرلا نكراش ىّتح لمعلا ىف اطاشنو
 كاذريغو تايماحملاو تاسدنهملاو تاعرابلا تابتاكلا نهنف اهب مايقلا

 نيلكرب و كروب وين نيب ةرطنق لمعف عرش ىذلا سدنهملا نأ ىحيو
 مارياه نسحأ ىلع هلمع تمتأو هتأ سما هلحم تلخ هلمع ميقت لبق تام

 لامالا لانتو عيضولادوسيو رحتملا مدقتي هب ملعلا رحئذلا عنف ناقتالا نم

 لاوحالا حلصتو
 لءومسلا ءافو

 دوحلاو ملحلاو ةعاجشلا كلذ نم لئاضفلا نم ريثكب برعلا رهتسشا

 ءافولا ليجس ىف سيفت لك نولذبي اوناكف راوحلا ظفحو دهعلاب ءاقولاو
 كلذب نورختفيو مهسفنأو ملام مهراج نوقيو هيلع سانلا اودهاع ا
 هراج لذخوأ هدهع ثكت نم نوريعيو

 قوف اعينم انصح نكس ناكو لءومسلا ءافولاب مهنم رهتشا نميو
 نيفئاخللا ىواُم نصحلا اذه ناكق هيلع موجحلاقدعلا عيطتسي ال لبج

 كلم نم روبشملا رعاشلا سيفلا ومما درطو سيقلا رسما وبأ لتق املف
 نأ ىلع هدهاعو لءومسلا اهعدوأو احالسو عرد ةئام هعم ذخأ هيبأ

 هريغ دحأل اهماسإال

 لءومسلا يناف هنم اهذخأيل ءاجو اهب سيقلا ىرما ودع عمسف

 نأ اما هادانو قدعلا هذخاف نصحلا جراخ نبا هل ناكو هنصحب نصحتو
 عاردالا مسي نأ لءومسلا ىباف كنبا تلتق اماو عاردالا ىل لست

 شاع دقف هلتق ىف راع الو هفلخي نم ىدنعف غبا تلتق نا كنا لاقو

 راعلا نم هبقعي امل هيلا ليبس الف دهعلا ضقتن امأ اب ري, ت امو امي رك
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 ضل ) تانبلا سرادمل (

 فرصناو هاري هوبأو هعطقف فينسلاب مالغلا طسو قدعلا برضف

 دهعلاب ءافولا ىف لثملا هب برضف تام نأ ىلا عاردالا لءومسلا عنمو:
 هلوق رخفلا ىف لعومسلا مالك نمو

 ليي هيدتري ءادر لكف *« هضرعمؤللا نم سندي مل ءرملا اذا
 لييس ءانثلا نسح ىلا سيلف *« اههض سفنلا ىلع لمي مل وهذاو
 ليلق ماركلا نا اهلتاقق < انديدع لياق انأ انريعت

 لوهكو العلل ىتاست بابش # انلثم هاياقب تناك نم لق امو

 ليلذ نيرثكالا راجوزيزع #* انراج» ليلق انأ انرسض اهو

 لوم ماركلا لاق مل لوؤق + ديس ماق الخانم ديساذا

 ليزن بيلزانلا ف انمذالو + قراط نود انل ران تدمخأ امو

 ةلماعملا نيدلا

 سنا سانأ ةطلاخم نم هل ةحودنم ال هراوطأ عيمج ىف ناسفالا نا

 نأ بجو كاذل هلامعأ ضعبفف مهئارآب نيعتسيو هغارف تقوفف مهب
 حيدتسم شيعبل مستلماعم نسحيو مل صلخيو هيرشاعم ءرملا بحي
 نسح ناف ةعزانملاو قاقشلاب لاغتشالا هرمأ حالصان ع هقوعيال لابلا

 هيلا سانلا بولق ليمتسي هنال ءايشأ هبسكي لب ائيش هفلكيال قالخالا

 هناسل ةدحب مهئاذياو مل ضرعتلا رش هيفكيو هتدعاسمىلا مهوعديو

 ةاداعم ىلعس انلا قفتيف ماسحلا هلعفي الام رضلا نم ناسالا لعفي دقف

 ىلاعتو هناحبس هللا هيلع بضغيو هبحاص
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 ( ةعلاطملا با ) 3

 داحنالا ىلا وعدي ليمج فصو وهف هقالخأ نسح ءرملا نوع معنف

 ةرسا نيب تحبصأ امبر ىتلا ةاتفلل اهسال ىرورض وهو دضاعتلاو

 اهيلع ناشن ىتلا نهتاداعام الو لبق نم تاديسلا نم اهب نم فرعت مل

 قرفت ببس تناك اعيمج سانلا لب لهالا لماعت فيك ف رعت مناف
 رهظتسو اهداحآ قرفتتو اهتطبار فعضتف اهتمكف التخاو ةرسالا

 مكأ لاق امداحتالا ىف ةوقلاو اهنوؤش حالصا نع زجعتو قدعلا اهيلع

 ىفْيَص نبا
 اداحآ ترسكت نقرقفا اذاو * ارسكت نعمتجا اذا حادقلا ىنأت

 ةلفط ملعتتف اهتانشل ذنم قالخالا نسح ةاتفلا دوعتت نأ ىغبني كلذل

 رثؤت الف لافطالا نم لزنملا ف اهعم نموأ اهتوخا ةلماعم نسحت فيك
 ىلا تبهذو تعرعرت اذا ىتح مهردك ىف ببستت الو ميهلع اهسفن
 ىلع اعيمج نهيضرتو تاذيملتلا ةلماعم نسحن فيك تملعت ةسردملا

 نييأر نم ديفتستو نهب سنأتو اهلا نهليمتستف نييراشم فالتخا
 رورس نوكتف امل ةداع كلذ ناك اهتشأ تغلب اذا ىتح نهملعو

 نم مهحيرتف نودمتسي اهئارآ نمو نوسنأ'ي اهب ابيف دجوت ىتلا ةرسألا
 هيلع نواعتلاو حالصالل نوغرفتيف مهداحتا ةطبار ىؤقتو عازنلا بعاتم
 تاقفتلا ىف داصتقالا ىلع مهداحتا مدعاسيو

 سا ىف نوقفني ةدحاو ةدئامو دحاو لزنم مهعمج اذا الثم ةوخالاناف

 مهاردلا نم نوقبتسيف نيقرفتم اوناكول نوقفني امم لقأ مهنكسمو مهئاذغ

 بسكتو مهئانبأ ةيبرت نسحو مهنوؤش حالصا ىلع هب نونيعتسام

 اهنع ىلاعتو هناحبس هللا اضرو اهيلع سانلا ءانثىه
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 قل ( تانبلا سرادمل )

 امهنع هللا ىضر ةيواعمو رييزلا نب هللا دبع

 ضرأ اهبناج ىلاو نولمعي ديبع ابيف هل ضرأ ريبزلا نب هللا دبعل ناك
 لخدف هل نولمعي ديبع اضيأ اهبفو نايفس ىبأنب ةيواعم نينمؤملا ريمال
 هيف لوقي ةيواعم ىلا ابك بتكف هللا دبع ضرأىف ةيواعم ديبع

 كلذ نع مههناف ىضرأ ىف اولخد دق كديبع ناف ةيواعماي دعب امأ

 مالسلاو ناش كلو ىل ناكالاو
 هل لاق هأرق سلف ديزي هدلو ىلا هامر هباَك ىلع ةيواعم فقو املف

 هدنع هلأ نوكي اشيج هيلا ثعبت نأ ىرأ لاق ىرتام باي ةيواعم

 ذخأ مث ىنباي هنم ريخ كلذ ريغ لب لاق هسأرب كنوتاي كدنع هرخآو

 لوقت. هللا دبع ىلا اهيف بتكو ةقرو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىراوح دلو باك ىلع تفقو دقف دعب امأ

 دقو هاضر بناج ىف ىدنع ةنيه اهرسأب ايندلاو هءاسام ىنءاسو ملسو

 لاومالاو ديبعلا نم اهيف امب كضرأ ىلا اهمضف كل ىضرأ نع تلزن

 مالسلاو
 هيلا بتك باك ىلع هللا دبع فقو املف

 ىارلا همدعأ الو هءاقب هللا لاطأ نينمؤملا ريمأ باّك ىلع تفقو دق
 مالسلاو لحلا اذه شيرق نم هلحأ ىذلا

 هارق املف ديزي, هنبأ ىلا هامر هللا دبع باّمك ىلع ةيواعم فقو الو

 ملظع ملح نمو داس افع نم "باي هوبأ هل لاقف رفسأو ههجو لات
 هوادف ءاودالا هذه نم ئشب تيلتبا اذاف بولقلا هيلا لاّمسا زواجت نمو
 ءاؤدلا اذه لثع
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 ( ةعلاطملا باك ) 0

 ردسصم دالي

 دبمشو ةعانصلاب اهؤامدق رهتشا دق ةراضحلا ةقيرع دالب رصم نا
 تلبأ ىتلا مارهالا اهمظعأ نمو راثآلا بيرغ نم هوفلخام كاذب مل

 راثآلا رهشأ اهنأ ىلع سانلا قفتا ىتح بابشلا ناوفتع ىف ىهو رهدلا
 لئاخلا اهرظنم ميظعو اهئانب ةناتمو اهتعنص تاقتال كلذ . ةميدقلا

 سنأ رصق رصم راثآ ليمج نمو راصبألا لبق بولقلاب ذخاي ىذلا

 روبقو نسح فب روبقو كنركلا دبعمو سيسمر ةدمعأو دوجولا

 سي.أ لجعلا
 لينلا اببف سم دق ءامسلا ةقئار وحلا ةلدتعم دالب كلذ عم ىهو

 ةريثك ةيعارز ادالب تناكف اهتبرت نسحو ابصخ اهضرأ بسك اف
 ةبملا كلت نم ىلاعتو هناحبس هللا مهحنم مب نوعتمت اهلهاف تاريملا

 اوناكل فرصتلا اونسحأ ولو مثالا عيب اهيلع مهدسح املاط ىتلا ةليلخلا

 ملاومأ ةرفوو مهتورث عاسفلاو مهتاعورزص ةرثكل اظح سانلا دعسأ نم

 رصم ىف ليلا
 الاسو هفطاوش ىلع ضافو «* الاحرلا انب طح ليتلا ام اذا

 الام اهسلاف هتضفب * ىثوم ابايلج رصم ىدمهأو
 الامرلا كلت ابهتبن سدنسب * تطفف هيرابت نأ تدارأ

 الاح ءايحالا ف فيضلا بيطي * ىتح نونكملا اهّرد تدبأو

 الالزلا لذي ذا ليلا رك شب « اموأو برط نم نصغلا سامو

 الالح انسح ابيط لكاثو * اربت ضرالا نوطب نم جرخنف
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 قو ( تانبلا سرادملا)

 الاؤسلا انفلكي ارسع الو * اطحق مايالا نم ىثخن الو
 الاز لظلا ام اذارح الو ايف ءرم لا رضي درب الو
 الالغلاو ةياوفلا عطت لو :: ابيف تنسحأ ام ضرالا معنف

 راثالا عب
 نم اهبف امب فرطلا عتمي سيراب ىلا رفسلا نيب رصملا دحأ دارأ

 هدلب ىلارصم نم ادئاع ايسنرف هقيرط ىف فداصف رظانملاو راث آلا
 بهذت نيأ ىسنرفلا لاقف ناثدحتي اذخأو هبحاصب امهنم لك ينآف
 ىرأ نأ تدرأ ىنكلو ال لاق كانه ةجاح كلأ لاق سراب ىلا لاق
 هذه حيراتب املع ناسنالا ديزيإ اذه نأ تماع دقو راث آلا نم اهيف اه

 مولعلاو ةراضملا نم اهلهأ هيلع ناكاامو دالبلا
 تقدص دقت هيلع لبقأو ىرصملا لوقب بجعأ دقو ىسنرفلا لاق

 دقو اهفصو نه تعمس ام قوفل امناو رصم ىف تنك ضرغلا اذملو
 ةيبرعلا راثآلا فحتم ىنيجعأو ةايملا اهرظانم نم ريثكب تعتمت

 ىلع بتك امم ئثن ةءارقو ةيبرعلا ةغللا ةفرعم مدعل تفسأ ىنكلو
 رأ مل ىلا ىرصملا لاق كلذ نم ائيش ظفحت لهف راث الا هذه ضعب
 فحتملا اذه

 هنع كلامت هنكلو ىسنرفلا هجو ىلع بجعتلا تامالع ترهظف
 راثآلا نم اهيفامو رصم حدلم ىف بنطي ذخأو ةيناث ثيدحلا ف لخدو
 ماسهالا رك ذ ىلا ثيدحلا هقاس نأ ىلا اهنم ريثكل هتدهاشم رك ذيو

 ىري امع ىرصملا لاسو هدهشم ميظعو اهمنص نم بجعي لعب
 ريئاثلا اذه هضرأل نوكي نأ لاخي نكي لو ىرصملا برطضاف كلذ ىف
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 تمظع كنكلو اهب ىئاتها مدعل مارهالا رأ مل ىنا لاق مث سوفنلا ىف

 قدوع دعب اهروزاسو ىسفن ىف كلذ

 ىردتال كنا الئاق هنع ههجو فرصو هب اكبتم ىسنرفلا كحضف

 اهراثآ نم فرعتل ىرحأألا دالبلا ىف لغوت كارأو كدالب راثآنم ائيش
 سيراب لهأ كلاس نا كلاح نوكي اذا كدودج هفرعت ملاه
 زدلا كرتي نكالا كلثم امو كدالبىف ةريبشلا راثآلا ضعب فصت نأ

 لك ةميقب هنم الهج فدصلا بلطف بهذيو هب اًبعبال همادقأ تحت

 : اهريغ ةفرعم بلطا مث كدالب راثآ فرعاف رورغملا اهيا بهذا

 سانجأ طلاخ اذا الا هتبرجت نسحتو هبادآو هقالخأ لككتال ناسنالا نا

 ةبرجتو املع مهم بستكيف مهيراشمو ملاوحأ فالتخا لع سانلا
 ةفرعمب أدبيلف اهنم ديفتسيل مهتاداعو مهراثآ فرعي نأ دارأ اذا هنكلو

 درجم هتحايس تناكالاو كاذو اذه نيب نراقيل اهتاداعو هدالب راثآ
 امع لزعم ىف وهو ناولالا قيفتو رظانملا نسح الا اهيف همهم ال رافسأ

 ةضماغلا رارسالا نم رظانملا هذه هيلا ريش

 اهلاوحأ سردي تأ الّعم هدالب ىلا اعجار ركو ىرصملا لجفن
 اديج اسرد

 رصم ف ةشيعملا ةلاح فصو

 ىرقلا لهأ ةشيعملا ف نينيابتم نيمسق ىلا نويرصملا مسقني

 وميقتسم بلاغلاىف مهو ةعارزلا مهتورث عبنم ناف نوي ورقلا امأ نييندملاو
 مهيدل ةرفوتم ءايشالا لكو رفاو بيصن لمعلا نم مهئاسنلو لاوحالا
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 2 ( تانبلا سرادمل)

 نييندملا رارشأب دتقي مل ىذلا مهنم مزاحلا نا ىّتح مهضرأ تاريخ نم

 تاللصحتم ريغ نم ئش ءارش ىلا جاتحيال هئابآ ةنس كرتيملو هلاوحأىف
 امبرو ىناوالاو شرفلاك لزنملا ثاثأ ضعبو ءانبلا بشخ الا 7

 مهضرأ نيط نم عونصملا راخفلا نم ءارقفلا ىناوأ بلغأ ناك
 حمقلاك ةوسكلاو ءاذغلا نم هيلا جاتحي ام هضرأ ىف حالفلا عرزيف

 ضعبو ىئاوملا ءانتقاب متهبو ليتلاو ناكلاو نطقلاو لوفلاو ةرذلاو

 هغارف دعبو اهفوص نم سبليو اهئابلأو اهمولل نم شيعبف رويطلا

 لمعل فوصلا وأ نطقلا لزغو اهتسارحب لغتشس هضرأ عرز نم

 ريبدتلا نسحتف مايق نسحأ املزنم لامعأب موقتف ةأرملا امأ هسبالم
 بلاغلا ىفو نيحباو نمسلا جرختستو لامعالا ضعبيف لجرلا دعاستو
 اهتاوطخىف ةعرسم ةلدتعم هبىثمتو اهسأر ىلع عرتلانم ءاملاب ىتأث اهنأ
 ناتكلا لزغب غارفلا تاقوأ ىف لغتشتو ةماقتسالاو طاشنلا اهيلع رهظب

 مهتفاظنب ءانتعالاو لافطالادهعت نسحتال اهلهملا اهنأ الا اهسبالم جسنل

 لمع ىف دهتجت اهنكلو نويعلا ضرم اصوصخ ضرلل مهضرعت ىهف
 كلذ عم وهو ردنام الا ئيث ءارش ىلا حالفلا رطضي الف هيلع ردقت ام

 هتجاح نع ةدئازلا بوبحلاو نطقلا عبي
 مايأ نولغتشا منال همسا الا ريسعلا نم تموفرعي الف مهؤارقف امأ

 دسل ةيفاك اروجأ نوذخاتو ىضارألا باحصأ دنع داصحلاو عرزلا

 اهريغو رضا نم اودارأام ذخأو مهلكأ نع ةدايز ةنسلا لوط مهزوع

 نم غارفلا دنعو اهترثكل حالفلا دنع امل ةميقال ىتلا ءايسشالا نم
 خبطلل لوقبلاو رضحلاا نم رسيتام ذخأ نم ءاينغالا مهمرحيال لامعالا
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 روسملا ىلع اهنم نوشيعتي ىتلا مهتيشام حيرست نم دحأ مهعنمالو
 الكلا اهيعرو

 اونسحأ ام ليلظ لظو شيع دغر ىف نييرصملا ىحالف ناف ةل#لبابو
 عتمت ىف كلذ عم رهو . ىمعألا ديلقتلا نييندملا ديلقت اوبنتجاو فرصتلا
 نم مهبفو . ةحابملا مهاوحأ عيمح ىف ةرطيسس مهيلع دحأل سيل قلطم
 قاقلا كرتو مهريقفو مهينغ سانلا نيب ةاواسملا بح قالخألا مراكم

 نومتيم الو ىنغلا هوعدي امهيلع ديزيال همساب ىنغلا وعدي ريقفلا نا ىتح
 الا نورهاظتي الو فرسملا توتقعيو سرالملا ةفرحتزو ىزلا نسحب

 ديدش صرح مللو . ملاح تناك فيك هلهأو روجفلا ني رقتح لئاضفلاب
 ىلع كلذ مهدعاس اميرو اهلمش تيتشت مدعو ةرسألا ةماكداحتا ىلع
 ريصلاو ةماقتسالا نم مهئاسنلو . مهتاقفن ىف داصتقالاو ملاح نيسسحت
 نييدل مب ةعانقلاو لاجرلا ةدعاسم ىلع ةردقلاو قاشملا ةدباكم ىلع

 ءانثلا نسحب ريدج وه ام
 رارشالا تاوطخ عبت دق مهضعب نأ كشالو مومعلا ىلع ملاح هذه

 هلاح تءاسو ىدس هلام قفنأف

 مهنه مهقزر عبانم فالتخاب مهتشيعم لاوحأ فاتختف نويندملا امأ
 جراملا نم تأت مهئايشأ بلغأو ةلمعلاو عانصلاو نوفظوملاو راجتلا

 ةيبنجألا دالبلا نم ىنآلا قيقدلا ءارشش ”نولدبتسا مهنم ءارقفلا نا ىتح
 هن ةلقل حمقلا ءارشب

 وهاذهو . ىرصملا ممقلا لدي هيينجالا دالبلا نمىق الا قيقدلا نوذخأي ىأ (1)
 ىلاعت لاق  ءابلا هيلع تلخد ىذلا وه كورتلاف . لدمتاذكولدبتسال ميمصاالامتسالا
 نعملاقو ٠ نامبالارفكلا لدبتينمو لاقو  ريخو هىذلا,ندأو هىذلا نولدبتستا
 مهاربا دجأ ٠ ةريثك كلذ ىلع دهاوشلاو . لعفأ تنكىذلاب اهوس لديو سوا نبا
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 ما ( تانبلا سرادملا)

 سبالملاك ةعونصملا ءايسشثالا ءارش لضفي مهلغأف مهؤاينغأ امأ

 ىلع زياخملا نم زيملا ءارش اولضف مهنا ىتح لزتملاىف اهعنص ىلع اهريغو
 ىديأ ىف لزانملا لامعأ نهكرتو ءاسنلا لسكل اذهو . لزتملا ىف هزيهجت

 لقأ هتالع ىلع زيحلا ءارش ناك كلذلو نئشاه ايف نفرصتب تامداخلا
 حمقلا نقرسي مزيخلا ةقرس نم تامداهلا نكمت مدعل حمقلا نم ةقفت

 ةجاحلا ردق ىلع موي لك ىتأي زبملا نأل قيقدلاو
 الا نهم ملف ةحارلا شارف ىلع نو لسكلا مهؤاسن تداتعا دقو

 اهادعام عيمج ىلع نيتنيز ناضف ىتح فرتلا ىف ىلاغتلاو ني ز نيسحن
 اهيلاطم ىلع هقافناو هتيتشتت ىف ةأرملا دهتجت هعمج ىف لجرلا ىعسب اف
 نرم ىه دادزتو بعتلاو دكلا ةرثك ىلا كاذ ذا لجرلا رطضيف ةهفاتلا

 اهلزنم كرتتف قاشملا نم لجرلا هيساقي ام ةيلابم ريغ ةنيزلاو جربتلا
 ةطلاخللا ةرثكل ءانبألا قالخأ نفلتيو ءايشالا نددبب تامداخلا ىديأىف

 ىآ ىلا لزنم نم اهترايز ىف جرختو

 لافاطالا ةفاظنب مايقلاو ْنمزانب نينتعي نهضعب نأ ركتأ الو اذه

 ضعب نرحديو ريبدتلا ف لاجرلا ندعاسن كلذ عم نهو مهتيبرت نسحو
 لجرلا تام اذا ىتح رقتفلا نم انامأ هضعب نيقبتسيو نيئانبأ ميلعتل لاملا
 مهتييرتب موقيو مهزوع دسي ام لاملا نم لافطألا دجو ىمأ هباصأ وأ

 ةرومعملا ناكس دعسأ نم نوي رصملا ناكل فرصتلا ءوس الولو
 ىلع ناسنالا دعاسي ىذلا وحلا لادتعاو ةشيعملا بابسأ رفوتل الاح

 عوممل فرعي ال اديعس رصم ىف شيمي نأ ريقفلا نكميف هتاجاح ءاضق
 الف سمشلا رح راجثالا هيقت 6 سبالملا نم ليلقب دربلا رش قتيو املأ
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 ) ةغلاطملا باك) م

 اهريغو ايسورلاك ةدرابلا دالبلا ناكس نم هريغك ةقفنلا ةرثك ىلا جاتحي

 رح ةةش نم حيرتسم كلذ عم وهو عوملاو دربلا نم اوتام ابر نيذلا

 لسكلاو ةحارلا ىلا هرطضي و لمعلا نم ناسفالا عنمي ىذلا سمشلا
 شيع دغرو ءانه ىف وهف ةزاكا ةقطنملا ناكس كلذ ىساقي اك

 اهترحو ةيورقلا
 اهلاح سفناث تدرتف ضيرتست نأ ةورثلا لهأ نم ةيندم ةاتف تدارأ

 ةبيرق ةيرق اودصقو اهمدخ نم ةعامجىف رطخت تجرو اهيلحب تنيزتو

 لام ىف رظنلا معنت رهن ئطاش ىلع ةاتفلا تفقو اهولصو اذا ىتح مهنم

 كلت نيب ةيضفلا ءاملا كئابس رادحنا اهبجعأ دقو ةيملالا ةردقلا .هتعنصام

 تناك ىلا راجثالا ليامتو نوصغلا زازتها اهقارو ةيدجربزلا جورملا

 ءايعالا مهب ّرضأ نمل ةلئاق ءارضخلاا اهقاروأ فكاُب ريشت اهنأك

 لياظءامسلا رح نمىلا ف < انعلا نماوحيرتس ىلا ىلا

 ليلاعوهف قر ىميسننأل ةعص مسح ا ىستكي فوصغتحنو

 ةاتفب ترصب ذا ناردفلاو لوقا كلت نيب فرطلا حرست ىه انني و

 اههجو ةشاشب ىعيبطلا امللامج ناز دقو رهنلا نم اهترحب "المت ةيورق

 اهماكت ول وتو اهنساحم ىف فرطلا دّدرت ةاتفلا تذخاف اهتحص لادتعاو

 (بترحب ةيورفلا تأالم نأ ىلا كلذك تلاز امو اهتاداع ضعب فرعتل

 دج ملف ةرهبا لمح ىلع هب نيعتستت ادحأ ىرتل الامثو انيمي تتفتلاو

 ةلدتعم ىثمت اهب تماقو اهسأر ىلع ةركا تعفرو اهيتبكر ىلع تنفب
 تاوطم :ا ةعرسم ةماقلا
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 عل ( تانبلا سرادمل)

 ةرحلا كلت لمهنأ تعاطتسا فيكاهتلاسو اهتيحو ةيندملا اهنم تندف

 لبسف كلذ تدتعا دق ةيورقلا تلاق دحاُب كلذ ىلع نعتست ملو اهلقث عم

 كابأ نأ نظأ تلاقو ةاتنفلا ةلاح ىلع اهفسأ ةيندملا تدبأف هلمع ىلع
 . طسوتم ىبأ ناف ىديساي الك ةيورقلا تلاق اذه ىلا كرطضي ريقف
 نوكي فيكم اظلا وه هللاو اذه ةيندملا تلاق ريثكر يخ اندنعو ةورثلا
 قاشلا لمعلا اذه لثمي نيموقت تنأو اينغ كدلاو

 راسنا لكل ناف ىتبحاصاي كلذ ىف ملظال تلاقو ةيورفلا تمستباف
 ىنكرتي فيكف ةريثك الامعأ هسفن ىنأل ناو ايندلا ةايحلا هذه ىف المع

 نم اندنع تاف هلل اشاح تلاق هب نيموقت لمع كل سيلوأ لمع الب
 ةعانص وأ لمع كيبأل سيلوأ ةيورقلا تلاق اذه رش ىنيفكيام مدخلا

 كلذ ىف لمت. لهو تلاق نيواودلا ضعب ىف ملق سيئر هنا ىلب تلاق
 هلمع ميقت ىف ليللا نم ج ىلا انايحأ رهسي دقف معن تلاق ةقشم

 كلذلثمب كدلاو موقيأ كاذال ملظلا وه هللاو اذه ةيورقلا تحاصف

 هل كركش رادقم هب نيرهظت اديهز ولو لمع الب نيكرتتو قاشلا لمعلا
 ىفاو اهب سائالو انتنس كلت ةيندملا تلاق كنوؤسب همايقو كب هتيانعو
 ةقيقحلانيماعتول ةيورقلا تلاق تايورقلا اهتيأ نكلاح ءوس ىلع فسآ
 نم انسفنأ انددع اننأل انيلع نيفسأث امم رثكأ نكلاح ىلع تفسال
 نريمضف انريغ ىلع ةلاع نكت لو لمعلا ف لاجرلا امكراشف ناسنالا سنج
 دقو انلهأ لام نم انلانيام اهيلع قحتس' لامعأب موقت اننأ انملعل حاتم
 لاجرلا ةدعاسمو انيدل مب اضرلاو (-ميلع ربصلاو قاشملا لمت اندتعا

 ةشيعملا ىف داصتقالا ىف
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 ( ةعلاطملا باك“ ) 5

 نكتوؤشب نوموقي لاجرلا ىلع ةلاع نتنكف لمعلا نتكرتدقف نتنأ امأ
 تاناويحلا عضوم نكسفنأ نتعضو اذهبو ْنكلذ ىلع نكنم لباقم الب

 ليثامت هعم نترص دحر لا نكما سجأ ةنيزىف نقيلاغتدقو ةنيزلل ىنتفتىتلا
 نكيلا رظنب ناسنالا حبصأ ىتح ةحصلاو لايكلا نكلذ ليبسىف نيحضت
 ةيلاح ماسجأ ةسبايراكفأو ةسئام دودق فسأيف نكنع عمسلو بجعبف

 دق لاجرلا نكلهتو لاومالا نددبت داسفلا لصأ نتناف ةلطاع لوقعو

 نمم نكريغ نود مفانملاب راثئتسالا بحو عمطلا ىلع نكسوفن تلبج

 لاصحلا تس و فرتلا ىف نكيلاغت ببسب ملانب اب نيلابت نتسلف نطلاخت

 دقو الاب منأو الاح كنم دعسأل لمعلا اذه نم هيساقأام ىلع ىناو

 نم ةفرحخزملا كسبالم نم هنيدجت ام رش ةطيسبلا سبالملا هذه ىنتفك
 طغض ىذلا (هسركلا) عردلا اذه نم نيدجتام اهنم دجأ تسلف قيضلا

 الضف ىتلا ةقيضلا ةيذحألا هذهو كهجو نولريغو كللآف كعالضأ ىلع

 مامالا ىلا كتعفدف فلخلا نم تعفترا دق مادقالا ىلع اهطغض نع

 كلئثمامو كتعص ىف كاذريثاتب كيهانو كتيشم ىف نيطقست ىداكت ىتح

 تءاشام راذقالا نم طقتلتف كءارو رجت ىتلا ةليوطلا سبالملا هذه ىف

 ناف هرظنعرسيل ناسنالا هيبري سوواط لثك.الا لمعلا نه كغارف عم

 هيلا ةجاح الف دقف ناو ةيلسن ناك قب

 اهئاي ريك نم كلذ ففخ دقو اهنع تفرصناو ةيندملا تلجفن

 3 ب رعلا ةغللا

 ايولسأ اهنسحأو ىنعم اهدوجأو ةدام تاغللارزغأ ةيبرعلا ةغللا

 دق اوغل اهلقأو ةدئاف اهرثك أو سوفنلا ىف اريثاث اهدشأو ةرابع اهقرأو
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 5 ( تانبلا سرادلل)

 لوقت اهيف قاوسالا كلذل نوعي اوناكف اهحيقنتو اهبيذهتب اهلهأ ىنتعا
 لهأ نم نورضاملا همالك دقتنيو هلابب رطخام رعاش وأ بيطخ لك
 لاقامم ائيش اوظفحو هيلع اونثأ هلوق اونسحتسا اذا ىّتح ةياردلاو ةربخلا

 هلوقبو هب نورختفيو برعلا لئابق نيب هركذ ريسيف
 تدهشام تاييبشتلاو حلا نم اهيف اوعدوأو مهتغل ىف اودهتجا كلذل

 برعلا دالب وج نا نييبرغلا ءاهن ضعب لاق ىتح حيراتلا بتكدب
 سانلا نم مهريغ هروصتت الام روصت ىلع مهدعاس مطوهمس عاستاو قئأرلا

 مولعلا نم ريثكىف مالسالا نم لوالا ردصلا ىف برعلا تمدقت دقو

 اوسسأف اينابسا اولخدىّتح ىرحالا دالبلا ف اورشتناو مهتفلب اهونودو
 ملع لثم ةثيدحلا مولعلا نم اريثك نويبرغلا ذخأ مهنعو ملعلا رود اهب
 اهريغو ةيباسحلا ماقرالاو ربكاو ةعيبطلاو ءايميكلا

 ءاسنحللا تارعاشلا ضعب

 ءاسنخلا نهنمو رطاملا ةّدحو رعشلاب برعلا ءاسن نم ريثكرهتشا دق
 برعلا قاوسأ رضحت تناكو ةياهاكلا ءارعش ٍظعأ نم تناكدقو
 سانلا نسحتتساو برعلا نيب ترهتشاف لاجرلا نه اهريفك اهرعش دشنتو

 اهوق كلذ نمو اهرصع ءارعش نم ريثك ىلع اهولضفو اهرعش

 مودهم دمعلا لي وط تيب لكو * موج رم رهدلا بيرب قنأنبالك

 مورلاو بارعألا هكلمت نم « كلم الو قبب مهنم ةقوسال

 امش تضرع اهنأ ىكحيو اهمالسا نسحو مالسالا ترضح دقو
 اذه كقبس الول اهل لاقف مسوملا سيئر ىنايبذلا ةفباتلا ىلع اهرعش نم
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 ( ةعلاطملا باك ) 1

 هبناج ىلا ناكو مسوملا اذه ءارعش ىلع كتلضفل (ىثععالا ىنعي) ىمعالا
 لاقو كلذل بضغف هنع ىلاعت هللا ىضر ىراصنالا تباث نب ناسح

 ءاسنخاي هيبيجأ لاقو ةغبانلا اهلا تفتلاف بنمو كنم رعشأ انا
 هتتكسأف هتباجاف

 ةيايخالا ليل
 ناكف ةيمأ ىنب دهع ىف رطاخلا ةّدحو رعشلاب ةيليخالا ليل ترهتشا

 (هلوق اهرعش نمو ميهياع تلخد اذا ماكحلاو كولملا اهمظعي
 رياعملا ةايحلا ىف هبصت ملاذا * ىتفلا لعراعتوملاىفام كرمعل

 رئاص هللا ىلا اموي رسما لكو * ىلب ىلا ديدجوأ بابسث لكو

 اهوق هتدشناف ةفوكلا ريمأ جاجا ىلع اموي تلخدو

 اهافشف اهئاد ىصقأ عبتت * ةضيرم اضرأ جاجا لزن اذا
 اهاقس ةانقلا زه اذا مالغ * اهبىذلالاضعلاءادلا نماهافش
 اهاذأف يخواموي تحم اذا * اهلعو نيقراملا ءامداهاقس

 مالغاي لاق مث اذه نم نسحاُب رعاشت ىنفصوام هللاو جاجما لاق
 اهناسل عطق دارأو مالغلا اهم جرفن اهرش انفكاو اهناسل عطقاف اهذخ
 هيلا اهداعاف هيلا ىنّدرف ةلصلاب ىناسل عطقت نأ دارأ امنا كحيو تلاق

 ةليزج ةلصب اهل سمأو اهؤاكذ هبجعأو جاجا كحضف
53006 

 رويه# ةساع

 ملو اهيف تغبن ىتح ةيبرعلا ةغللاب ةيروميتلا ماه ةشّناع تمتها

 رعشلاب تايرصملا نيب ترهتشاف اهررد عمج ىف دكلا نع اهانغ اهدعقي
 اهوق كلذ نمو بدأألاو
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 17 ( تانبلا سرادلل)

 يبارتأ ىلع ومسأ ىتمصعبو * ىباجح نع نوصأ فافعلا ديب
 ىبادآ تامكدق ةداقو : ةحيرقو ةداقن ةركحفبو

 باسحألاو ردها تاوذ ىلبق * رشعم ةميش رعشلا تمظن دقلو

 ىباضخدادملا شقن نمتاعجو + ىرتافد نيبج ىتآسه تلعجو
 بابلالا ةرهز ىنوكب الا * ىملعت نسحو ىبدأ رضاه
 ىباقتو ىتهلب راما لدس « الو ايلعلا "نع لج ىنقاعام

 تايرصملا تاداع ضعب
 اهتلاهج نمز ابيف تائشن ةمومذه تاداعو تافارخن ةمأ لكل نا

 تاداع نف اهئالهج ىنابلاغ نوكتو كلذ دعب اهب ةقصال تيقب مث

 ناولويو ْنههوجو نمطليف مت آملا ىف حايصلاوحاونلاةمومذملا تايرمعملا
 عم ٌنهو ىوامس نيد لكو بدالل فلاخم اذه نأ عم دادحلا نسبليو

 ْنطوقع ىف نبصأ دق ْننُأ نظي ناسنالا داكي ىتح هيف نيلاغتي كلذ
 نهديزي لب ْنهتيم ثعببال وهو عزملاو بعتلا اذه ةدئافام ىردأ الو

 ا ا
 مهتظحالم اهياع بجي نم وأ اهلافطأ نوؤشىف رظنلا نع عزملا ةّدشو

 عزملاو نزلا نم هيدبت امب مهنع ةيهال ىهو مهقالخأو مهتحص فلتتف
 اهئاكيب ابمنال رومالاب اهلهجو بقاوعلا ىف اهرظن مدع ىلع ليلد اذهو
 نزحلا نع تاسقلةقيقلللا تماعولو اهعم قب نم كلهت ىضم نم ىلع
 اهاوحأ حاصيام ءارو ىعسلاو لمعلاو دحاب

 نزلا ةرثك ىلع باصملا ةبحاص نثعبب تايزعملا نأ بيجعلا نمو

 لزتملاباب نم تلخدامب ر ٌنهادحا نا ىتح بطخلاا اهل ناوهيو عزخلاو
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 ٌنهديزتو تيملا براقأ نازحأ ريشتف ةباصملا ىه اهنأك ةلولوم ةخراص

 ىضم نمي نهرك ذتو ْنباصم ففخت نأ اهب ىلوالا ناكو امهو اعز

 نزحلا نكرتيو مالا نييلع لهسيل سانلا نم بيصأ نمو رشبلا نم
 ةمداصمو ربصلا ىفلاجرلابنيدتقيف تايتفلاب ميلعتلا عجب نأ لماث انناو

 لاجرلا نم اريثكن أ نرظني نهو تباث نانجو نك اس بلقب بئاونلا
 نولازي ال لب الملمت الو اعزج نودي الف مييلع سانلا نمعأ نودقفي دق

 ءارضلاو ءارسلا ىف نيرباص شالا ىنك اس

 باختناو اهزي رطتو سبالملا ةفرحتز ىف ىلاغتلا تايرصملا تاداع نمو

 ىتح ءاوهلل اهضرعت وأ ندبلل اهتسمالم دري لوزت ىتلا ةيهازلا ناولالا
 ةرثكع م اهريغ منصو سبالملا كرت ىلا نررطضا ناولالا هذه تلاز اذا

 هفرص للوالا ناك الئاط الام كلذ ىف نفرصي نهف اهلجأ رمدقو اهنمث
 نهلبقتسم حالصا وأ نيئانبأ مياعتك عفتب ايف

 نم سبلت وأ امسالم ماظن ىف ةاتفلا لمهت نأ كلذ نم ذخؤي الو

 بختنت نأ هبدارب لب اهمارتحا ظفحيو اهماقمب قيلي الام بايثلا
 رهظتف اهلكش نسحو اهتطاسب عم ةتباثلا ناولالاو ةنيتملا تاجوسنملا
 اييأر دادسو اهباختلا نسح سانلل

 ىديأ ىف لزنملا كرتو جربتلاو جورحلاا ةرثك نهضعب تاداع نمو
 ةرثكل ءانبالا قالخأ نفلتيو ءايشالا نددبب نئشام نثبعي تامداخلا

 ةنايخ دعب اذهو رح آ ىلا تيبب نم اهترايز ىف ةيهال لزنملا ةبرو ةطلاخلا
 عمج ىف هتاقوأ سيفن فرصي لجرلا نأ ىرت ىتلا ةاتفلا نال ءافو مدعو
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 4: ( تانبلا سرادملا)

 ديفي ايف هفرصو هظفح ىف دهملا ىه لذبت ال فيك اهتحارل لاملا
 ةقشم الو بعت ريبك اهفلكيال وهو ةرسألا

 ىلع ليلد وهو رازلا تاملعتملا ريغ تايرصملا تاداع حبقأ نمو

 (مئاد دقتعت (ابنأل تافارحلااو ماهوالل اهليمو هدةتعت نم لهج
 ماكتتو اهدصقتال تاكرحب كرحتتف تي رافعلا اهمسج ىف لخدت ةاتف نأ

 فيكو اصوصخم اتي رفع اهنم توص لكل نأ ةمعاز ىتش تاوصأب
 هب نرختفي كلذ عم نهو نيطايشلا اهتوهتسا دق ةاتف ناسنالا مرتحي

 اهاوعد ىف ةيذاك هتعّدا نم نأ ملعي لقاع لكو نهلاومأ هيف نفرصيو

 كاردالا ةصقان

 نهداعتبال تايعدملا ءالؤه نم ريثك ءافشىف ةرثء رج رازلا نوكيدقو

 ةيودالا برش هبضغي ىنلا نمحاص نأ امعز بيبطلا بلط نع
 نهؤافش رذعتبو نوضمم دتشيف ءاودالب نييفشا هنأ لع الاكتاوأ

 نهفرصت ءوسو نولهج تاليتق نتعو

 ناتقيدصلا

 اهقيرط ىفتباقق رازلا ةملو ىلا بهذت نأ تايرصملا ىدحا تدارأ

 ةيب رغلا تحرفف ةسردملا ىف اهعم ةذيملت تناكت ايب رغلا نماحل ةقيدص
 ةيبرعلا ةغللا نم نكمتو رصم ىف نيبرت نمم تناكو اهيلا تلاهو اهتلباقمب
 هاتفرص امو ةيلوفطلا مايأ ناتاتفلا ترك ذتف تايرصملا تاداع نفرعو
 ابايث ةسبال ةيرصملا تناكو ناثدحتت اتذخأو تاقوالا ذيذل نم اعم

 فشت ةليمبةءالع اهقوف تّدرت دقو ليلقلا الا اهمسج نم رتسنال ةقيقر
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 ىفحي داك ىتح قر باقن اههجو ىلعو ائيش هنم تست مل تح اهتحت امع

 ةءالملا هذهةدئافام فرعأ نأ ىتقيدصاي تددو ةمستبم ةيبرغلا تلاقف

 كىمأ ةيآ ىأ ىف ةيبرغلا تلاق نيدلا انمأ كلذب تلاق باقتلا اذهو

 تانمؤملا قح ىف ميركلا نآرقلا ىف ءاج دقو ةءالملا هذه سبلب هللا

 كنيز لك تيدبأ دقق تنأ امأ ( اهنم رهظ ام الا نيتتيز نيديبالو )
 كيلا راظنالا بذجيريدج وهام ةنيزلا نم هذه كتءالم ىلع ناو

 كلتف اذه نم انيعد كلذ اهلجحنأ دقو ةيرصملا تلاق تعبتا با ىف

 نييهذت نيآف ةيب رغلا تلاق هريغ ثيدح ىف لخدنلو اهيلع اناث دق ةداع

 معن تلاق كلذ نيدقتعتوأ ةيب رغلا تلاق رازلا ةملو ىلا بهذأ تلاق

 من تلا نما نم بحاص كلأ ةيب رغلا تلاق هلهأ نم ترص دقلو

 جاردأ ةيسردملا كتيبرت تبهذ دفل ةيبرتلا تسُنب ةيب رغلا تحاصف

 ةيرصملا تلاق كمأ كتماعام سئبف كتدلاو ماهوأ ىلا تنكرو حابرلا

 نمذا ميلسلا لقعلا قباطيال وهو ال فيكت لاق كلذ ىف بير كدنعوأ

 ةكحضملا تاكرحلا كلتب نككرحتف نكماسجأ نبا لخدت باب ”ىأ

 نيطايشلا ىلوتسنال ملو ندرت مل اب نماكتتف نكتنسلأ ىلع ىلوتسن فيكو

 تلاق نمل اناشخت له مأ نكلثم ءاسن انسلأ تايب رغلا رشاعم انيلع

 ةرهاطلا ماسجالا الا بحصتال اهنكلو نك اشمحتال نما نا ةيرصملا

 ةراهط ىف ريخ ال تلاقو ةيبرفلا تكحضف كل ةراهط الف نتنأ امأ

 سيلأ ىهاطلا نوبحي نورهاط نما لكنأ نينظت لهو نونج اهعبتي

 نكلوقع مهرهاط ىوبتسا اه انلو مع ىوبتسي و سجنلا بحي ثيبخمييف

 تراصف نيطايشلا اهتوهتسادق كلثم ةاتنل ةقيدص نوكأ نأ فن الىناو

 سانلا نيب ةكوحضأ
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 5 ( تانبلا سرادلل

 نتدتعاو لاومالا فرص ىف قرطلا نتعرتخاف نكبادآ تءاس دقلو
 دقو لطابلا معزلا اذه نتمعز (ىل هالوإو لاصحلا حبقأ وهو بذكلا

 نكيرتو حيبفلا ّنكل نسحت تلعفب رازلا ةميعز نكلوقع ىلع تلوتسا
 كلي امم اذهو نكيلا تلاف ىكتفاظنو نكلامح اهبجعأ دق نما نأ
 هذخات ىهف اهتاض ىف لاملا نلذبتو اهل نماستستف ةريغصلا نكلوقع

 راع باستك١ ىف لام عايضو

 نكن ارق ىف ءاج دقف مئالولا كلت ىف ٌنكنيد دودح نع "نتجرح دلو

 نيرشت كلذ عم نقنأو (ريزنخلا لو مدلاو ةتيملا يلع تمرح) ميركلا
 نيدلا سمأ ىف ىّتح نلمهت فيكف هلعفي ىنلبا نكبحاص نأ امعز ءامدلا
 فافع الو امل نوص الف امل نيدال نمو

 ىتاف دقو تقدص دفل تلاق مث ةظمل ضرالا ىلا ةيرصملا تقرطاف

 نع ماقاسو ىتريصب ىمعأ لهما نكلو نيدلا ماي ىكسمت عم هلك اذه
 سوفنلا ف عفت ملعلل نوكيل ىلاعتدتلا ءاشنا اشم حلصأو هذه طخ

 لامآلا' ىنديو بئاصملا ففخي ربصلا

 نم وهو هوركم لولح دنع ىوكشلاو قلقلا نع سفنلا فكربصلا
 ملأ ففخيو مملا نع هيلسيف لملقتال اتباث ناسنالا لعجي ذا لئاضفلا مهأ
 ليق م لمالا ديعب هنم ىنديو هتبيصم

 اجرف ىرت نأ ربصب تنعتسا اذا * ةبلاطم تلاط ناو نساّيتال

 اجلي نأ باوبالل عرقلا نمدمو هتجاحب ىف نأريصلا ىذب قلخأ
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 عزجمتال ةرباص تناكاذا ةاتفلا نال ءاسنلا تافص نسحأ نم ربصلاو

 نزحلا كرتو لمعلا ىلع مهتعجتو اهعم نم باصه تففخ

 فعاضت اهناف تايبرتملا ريغ ةداع ىه م عزملاب تفصتا اذا امأ

 ردكلاو نزحلا عبنم نوكتف هنع اولست اماكن زحلاب هرك ذتو اهعم نم
 تبيصأ ناو باصملا اهليوبتو ابئاكبب ةرسح هتداز اناسنأ تزع اذا

 اهتسلاجم ناسنالا ماسيف اهاوكش ةرثكو اهعزجي اهيرشاعم ةحار تقلقأ

 مهيلع بعصتو نيلباو فوم نا اهينب ملعت كلذ عم ىهو اهدعب ٌدويو

 لوحن تماقريخلاا ءاروايعسو ةدئافلل ابلط اهقارف اولوأح ناف لهسلا ىمالا
 ةيمهولا لاوهألاو بئاصملا مل دّدعت ةيكاش ةيكاب اودارأام نيبو مهنيب
 هنأ ةملاعريغ ماما بيختو مهمسه نم طحبتف هعوقوب ءرملا مزجيال امم

 ارذحلا مدق نم العلا لاني الو * ارطحلا بكري مل نمدجملا غليبال

 ارطولا همايأ نم ضقي ملو ىضق * بعت الب اوفع العلا دارأ نمو
 نكفادلجو اربص ءاسنلا نسحأ نه مهتوطسمايأ نانويلا ءاسن تناكو

 جررخا اهدلول لوقت مألا تناكىتح برحلل اوجرحت اذا لاجرلا نعجش,
 الماح ارفاظالا عجرتال ىأ هيلع الوم وأ اذهكنميالماح الا عجرت الو

 كلذإو بئاصملا ملوهت الاناعجش َنملاجر ناكف الوم اليتق وأ كحالس
 مهرصع ىف ةينانويلا ةمألا تداس

 ءاسنحللا يسص

 برحلا ترضح ةليلكبا ةيباحصلاو ةروهشملا ةرعاشلاءاسنهلانأ ىكحي
 ةحاس ىف مادقالا ىلع مهضحتو مهعجشت تتابف ةعبرالا اهدالوأ اهعمو
 اذا ىتحّودعلا داهج ىف هللا هجو ءاغتبا ةعمعملا طسو ضومل:او لاتقلا
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 4. ( تانبلا سرادمل)

 لاطبالا لاتق اولتاقف اهرمأ اولثتمادقو تابثو ربصب مهتعيش حابصلا ادب

 هناحبس هللا تدم ريشا اهءاجو اعيمج اولتق ىتح انسح ءالب اولبأو

 باصملا مظع عم عزجت مو ةرخآلا ىف اريخ مهيزحي نأ هتلاسسو ىلاعتو

 ذئتقو ةفيلحلاا ناكو كلذب هنع ىلاعت هللا ىضر باطحلاا نب رمع عمو

 اهنعىضرو هتلااهمحر تتام نأ ىلا ةعبرالااهدالوأ قازرأ اهيلع ىرحاف

 رفح اهيوخأ ىلع عزملا ةدشب ةيلهاخلا مايأ ترهتشا هذه ءاسنهلاو

 املوق كلذ نمو مل امئاثرو امهملع اهئاكب ةرثكو ةيواعمو
 اليوط انمز ىنتكحضأ دقق » ىنيع تيكبأ تارضح ايالأ
 اليوعلاىدبأ نمقحأ تنكو + تالوعم ءاسن ىف كتيكب

 اليلكبا بطحلا عفدي اذ نف : ىحتنأو بوطحلا كبت عفد
 اليملا نسحلا كءاكب تبأر * ليتق ىلع ءاكبلا حبق اذا

 تابثلاو ربصلا اههسفن تدؤع هبادآب تبداّتو مالسالا ءاج املف

 تاسن الاو تقات تعمطأ ناف »؛ ىتفلا اهلعجي ثيحالا سفنلا امو

 ههجو هللا مر, بلاط ىبأ نب ىلع لدع

 ناوضر نيدشارلا ءافلخلا عبار بلاط ىبأ نب ىلع لام تيب, ىف ناك
 هبا هب تعمسف ةرصبلا موي هباصأ دق ؤلؤل دقع نيعمجأ مهيلع هللا
 اذه اهريعي نأ هتلاسو عفار ىبأ نب ىلع هبتاكو اهيبأ نزاخ ىلا تلسراف

 ةيراع هنأ ىلع هذخات نأ اهيلع طرتشاف ىجضالا موي هب لمجتتل دقعلا
 دقعلا تذخأو كلذ هنم تابقف مايأ ةثالث دعب ةدودرم ةنومضم
 تلاق اذه كل نيأ نم امل لاقو دقعلا فرعف اهوبا اهآرو هب تنيزتف
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 ديعلاىف هب نيزتال نينمؤملا ريمأ لام تيب نزاخ عفار ىبأن با نم هترعتسا
 نوختأ هل لاق هيدي نيب لثم املف هتقو نم عفار ىبأ نبا ىلا ثعبف هّدرأ مث
 نيماسملا نوخأ نأ نينمؤملا ريمأ اي هللا ذاعم لاق عفار ىبأ نبااي نيملسملا
 ىنذا ريغب نيماسملا لام تيب ىف ىذلا دقعلا ىتبا ترعأ فيك لاق

 دقعلا اهريعأ نأ ىنتلاسسو كتنبا منا نينمؤملا ريمأ اي نزامللا لاق مهاضرو

 كموي نم هّدر لاق ةدودرم ةنومضم ةيراع هاي اهترعأف هب نيزتت
 قبال ليو لاق مث ىتب وقع كلانتف لمعلا اذه لثمل دوعت نأ كاباو

 ةيعئاه لوأ تناكل ةدودرم ةيراع سيل هنأ ىلع دقعلا تذخأ تناكول
 تلاقف هتثبا "ىلع ةلاقم تغلب و دقعلا نزاحلاا ذخاف ةقرسىف اهدب تعطق
 ىنم دقعلا اذه سبلب قحأ نف كدبكة ذلفو كتنبا انأ نينمؤملا ريمأاي هل
 ءاسن لكأ قحلا نع كسفنب ىبهذتال بلاط ىبأ نبا ةنبااي امل لاقف

 دقعلا اذه لثمب ديعلا اذه لثم ىف نيزتي راصنالاو نيرجاهملا

 ريغب حالصا ال

 ةنسلاىلا اتلقن نأ ىلا ا اتلاز امو سرادملا ىدحا ىف ناتخأ تاخد

 ةريغصلا امأ اهيلا ةتفتلم !مسورد ظفح ىف ةدههتجم ةريبكلا تناكو ةعبارلا
 ظفح تكرت نأ ىلا دادزي اهلسك لاز امو مولعلاب ةثرتكم ريغ تناكف

 بعللا ىف اهئاكذ لك تفرصو اي رهظ ملعلا تذبنو ةيلكلاب سوردلا
 تاعفب اهحصنت نأ تدارأو !متخأ كلذ ءاسف تاكحضملا عارتخاو

 صرفلا كلذل بقرتت
 اهتخأ اهنم تبرتقا ذا موي تاذ بعللاب ةلغتشم ةريغصلا ةاتفلا امنيبو

 نأ كل لهف ىثالثلا لعفلا باوبأ ظفحت نأ مويلا انيلع نا امل تلاقو
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 هذفاون الو لعفلا باوبأ كيبأو ىنينعت ال ةريغصلا تلاق ىعم ىففحت
 ىتآ باب ىأ نم ىلابأ تسلف ىسفنو ىنيكرتاف

 هفنأو ارهق لعفلا عارذ ترسك . ىنناف انيع لعفلل ىرسكت ناو

 هفتح مويلا قتلينأ ىمع هيعد * ةبيبط تسلف التعم ناك ناو
 فرعأ ىنا تلاق باسملا ىرك اذت نأ تدرأ كلعل ةريبكلا تلاق

 ىحاتلا حير اذا ئش ىنممم الو هريغب ىل ةجاح الو هفرصأ ام ىصحأ نأ

 تييح ام ةرحات نوكأ نأ لمآ تسلو ةرشع رسخ وأ ةئاملا ىف ةسمخ

 نادلبلا ميوقت رك اذنلف اذا ةريبكلا تلاق ىنينعي ال امب ىل ةجاح الف
 لينلا بص نأ ىنرض امو كلذ ىنمهي لهو تلاق لسم ليمح ملع وهف
 طسوقملا رحبلا تمسر نا ىنعفنب امو دوسالا وأ ضيبالا رحبلا ىف
 نيديرتكلعل ةريبكلا تلاق دالبلا ىفلغوتلا ىلمع نم سيلو فرطتملا وأ
 عامس بحأال ىنأ تماع دقل ةريغصلا تلاق لسملبس ملع وهف خيراتلا
 تلاق اذا كيأر اف تلاق اهنم ئش عامسب ىناذآ ىعآصت الف سوردلا

 بعتأ تسلف هنوؤش ريدتو لزنملاف ءاقبلا الا ىنم بلطبال ةأتف ىنا

 اذه ىمعب قاعتي ال ايف ىسفن
 لؤأل اذهكمالك عمس نم نا تلاقوظيغ نع ةريبكلا تمستباق

 ناف ةئطخم كنأ ملع ثحبلا ققدو ىقرت اذا ىتح هيف.ةقحم كنظي ةره
 كلهؤيف كيأرددسي و كك اردا ىقي مولعلاهذه نم هنيسردت لعلك

 نيريدت لزنم ةبر نيريضصت كاف ةرشابم هب قلعتي مل ناو كلمع ءادال
 ليلج لمع وهو هب نم ةحص ظفحو هتورث ةرفو كيلع فقوتتو هنوؤش
 بتكلا ضعب ةءارق ىلا هيف نيجاتحت ةفرعملاو ةيورلاو ةككحلا ىلا جاتحي
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 تاغللا ىملعتت مل ناف كلامعأ ءادأ ىلع كدعاست ىتلا ةعفانلا تالجلاو

 دوصقملا ريغ بتكلا كلت نم تمهف امبرف اهييلاسأو اهدعاوقو
 سرد نا اهسال ىنسحن نأ تدرأ ثيح نه تاسأو ىرملا تاطخأف .

 نابذهبو كءاكذ نايوقي ةقبقرلا اهبيلاسأ ةءارقب فغشلاو ةيب رعلا ةغللا

 كعم ثيدحلا بيطي و كترضاحم نسحتف كظافلأ

 تاقفنلا ةفرعم ىلع كدعاس و كرّوصت ىو وهف باسم لاس رد امأ

 ناسنالا نأ كيلع ىفخي الو كاذ ىلا ةجاحلا تعد نا ايف داصتقالاو

 هجوب هيلا تافتلالا مزايف هيف طخ ةضرع وهف ملعلا اذه ىف مّدقت امهم

 بترتي امل كلامعأ ىف سارتحالاو ظقبتلا كدوعي كلذ عم وهو صاخ

 ددسيو كرّوصت ىؤقياضيأ وهو بعتلا ريبكن مديف ةريغصلا ةوفهلا ىلع
 ركفلا لامع نم همزلتس امل كيأر

 سوفنلا ىف اهريثاثو ءاوجألا فالتخاكفرعي وهف نادلبلا ميوقت امأ
 هيف ءايشالا راخدأ ةيفيكو كلزنم حالصا ىلع كلذب نينيعتستف ءايشالاو

 نم هنيئرقت ام مهف ىلع كدعاسي هنأ نع الضف اذه فلتت ال ىتح
 اطوصح رّوصتو ثداوحلا

 بابسأو رثألا نم هوكرت امو ةفلاسلامثالا رابخأ حيراتلا نم نيفرعتو

 رومالابقاوع كلذ نمنيماعتف نيرخن آلا طاطحناو سانلا ضعب مّدقت

 كملعيو هتبقاعب كنم مع ىلع كرضي ام نيذتجتو كعفني ام نيعبتتو

 نم هب نيموقت امل كب قيلأ وهو بيتتلا نسحو رظنملا نيسحت مسرلا
 لزنملا ثاثأ بيترت
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 5 ( تانبلا سرادلل)

 كلقعنع لهما أدص وحي مولعلا هذهب كلاغتشا نأ نع الضف اذه
 بعللا قىدس تقولا عايض رش كيفكي وهو ٌراضلا نم مفانلا نيفرعتف

 كئاكذ ىلع لدي معلا ىف كحاجتو ٠ كقالخأ فتي نأ هاسع اهفوأ
 تجتحا نا ةقافلا نم كل نامأ وهو ليلل!كلمعب مايقلل كقاقحتساو
 نسحتو كظافلأ بذهت هب ءاهبو كل ةيلح وهف هنع تينغتسا ناو هيلا
 ذيمالتلاك رتل ةرشابمهلمعب قلعتي ام ملعتي امنا ناسنا لك ناكولو كتسلاجم

 مهلمعب اهتلعت مدعل مهسورد نم ارثك
 مولع نم نالا سردنام نوسردي ذيمالت اوناك انضرأ ءابطأ ءالؤه

 مهنم ذيملتلا وجري ناك لهف كلذ ريغو حيراتلاو نادلبلا ميوقتو تاغللا
 همامأ فرصي وأ راحبلاو لابملا ءامسأ نم هظفحي امب اضيرم ْئربي نأ
 تب امنا الكمدشر هيلا بوثيف ةيبنجأ ةغلب هماكي وأ هملأ فخبف العف
 لان اذا ىّتح هلمعب مايقلا هنكميو هلقع قاطن عستيل مولعلا كلت ذيملتلا
 قلعتي امب املع دادزيل ةيوناثلا سرادملا لخد ةيئادتبالا ةساردلا ةداهش
 ةيبرعلا ةغالاب ادآو ءاسناو فرصو وحن نه ةرشابه هب طيتربال امو هلمعب

 ةقالع اف نيملعتال امه كلذ ريغو مهريسو نيضاملا ءارعشلا مالكظ فحو
 مهف مهنكميو ةبلطلا كرادم ىوقتلالا كلذ ناك لهو بطلا ملعب كلذ
 فرعو فراعملاب هلع رانتسا لجر مايق هلامعاب بلاطلا مايق مث مهسورد
 ىفظوم نمهريغو ىدنهلا كاذكو براجتلاب خويشلاهفرعت ملام هرغص ىف
 مهامعأب قلعتياه ىلع نورصتقيال تاموكملا

 تبثت دكت مل ةيلؤأ ىدابم ىهو نيفرعتام ىلع ترصتقا نا تنأف
 نلخدي مل نمم كريغفك ةلهاج نيريصتو بهذت نأ ثبلت الف كنهذ ىف

00091 



 ( ةعلاطملا باك ) ع

 كلثم ةلهاج هنوؤشب موقت لزنم لزنملا سئبف ايش نماعتي ملو سرادملا

 نم تملع دقل ةريغصلا تلاق رعشلال ثيح نم هبا بيست ىهف
 قيدعاست نأ كل لهف هيف ئطخ تفرعو دقتعأتنكام ّدض كمالك

 كلذىف لذبأال فيكت لاق شيطلا هدسفي داك ام ٌقالََأل ةركاذملا ىلع
 ىبب ديفيل ايندلا ةايملا هذه ىف ناسنالا لعج امناو سيفتلاو سفنلا
 كل ىتدعاسب مهالوأو ىلا سانلا برقأ تنأو مهنم ديفتسيو هسنج

 مكلاو ملحلاب رهتشا دق ناكو قارعلا ةراما ةدّئاز نب نعم ىلوت مل

 نبي لثم املف هل نذؤي نأ نود هيلع لخدف هملح ربتخي ىبارمعأ هاتأ

 هل لاق هيد
 ريعبلا دلج نم كالعن ذاو + ةاش دلج كفاح ذا ركذتأ

 ىبارمعالا لاق هاسنأ الو كلذ ركذأ معن نعم لاق

 ريرسلا ىلع سولللا كملعو +: اكلم كاطعأ ىذلا ناحبسف

 ىبارعالا لاق لاح لك ىلع هناحبس نعم لاق

 ريمالا ماسك .لرعم ىلع 0 أرهد تشعام اماسم تسلف

 لاق تئش فيكدب ىتاث برعلا اخأ اي ةنس مالسلا نا نعم لاق
 ىبا معالا

 ريقتفلا ىلع نامزلا راج ولو »: اهيف تنأ دالب نع لحرس
 ةمالسلاب بوحصف انعتلحر ناوكب ابحرف اتيف تقأنا نعم لاق

 يبارعالا لاق
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 ريسملا ىلع تمزمع دق ىناف * ئشب ةصقان نبا اي ىلدخب
 لاقو ىباعالا اهذخأف رانيد فلأ هطعأ مالغ اي نعم لاق

 ريثكلا لاملاب كنم عمطال  ىناو هب تيتأ اه ليلق
 لاقو ىبارمعالا اهدخاف ىرحأ رانيد فلأ هطعا مالغاي نعم لاق

 ريظن نم ةيربا' ىف كلاف ب ارخذ كسيقبي نأ هللا تلاس
 لاقو ىبارمعالا اهذخاف ىرخأ رانبد فلأ هطعأ همالغل نعم لاق

 كيف هللا عمب دقلف هنع ىنغلب امل كملح اريتخم تئج امئا ريمالا اهيا
 مكمالغ اي نعم لاق مهافكلا ضرالا لهأ ىلع مسق ول ام ملسحلا نم
 اهلثم هرثن ىلع هطعأ لاق رانيد فال ةثالث لاق همظن ىلع هتيطعا
 ارك اش هقيرط ىف بهذو ىبارعالا اهذخأف

 ةفاظنلاو ةحصلا ةاعارم

 هئاضعأ نم وضع لكل لعجو ناسنالا ىلاعتو هناحبس هللا قلخ
 هلمع ناقتا نع ناسفالا زحع اهنم وضعى أ فلت اذاف هئاداب موقي المع
 نع ريصق عابو اهب فوغشم بلقب اهبقري لامآلاب سفنلا للعب حبصأو
 ةدعملاك هريغ ىف ريثاثلا هل ا باصملا وضعلا ناكاذا اهس ال اهكاردا
 عاوناب اصغنم ناسنالا حبصأو هلك مسملا امل ضرم تلتعا اذأ ىتلا
 ىذلا ركفلاب معتقلا ةذل كلذب مرح امبرو ماهوالا راحب ىف اقراغ ماقسلا
 اهضعب طبتم اهلك باصعألا نأ تاقولخملا رئاس ىلع هب هللا هفرش
 ىوقلا ىف لالتعالا ضعب اهعبت ةيمسملا ىوقلا تلتعا يف ضعبب

 موقع اودقفف مهماسجأ ضرم دتشا نميف اياج كلذ رهظيو ةيلقعلا
 ميلسلا مسجلا ىف ميكحلا لقعلا َنأبلاغلاو اوداكوأ
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 بابسالا مأ نم ىه ىتلا هتحصب ناسنالا متي نأ بجو كلذل
 هاوق كبني الف هتضايرو هلمع تاقوأ نيف ايندلا ةايحلاب هعتمت ىف

 طسوتي لب ةلاطبلاو بعللا ىف هلكهنمز عيضي الو ةضاير الب لمعلا ف
 سعاشلا لاق اك نوكيو هرمأ ىف

 برقأ دا ىلا ىتاقوأ ّنكلو * اهلثم لزهللو تاقوأ ةميلو

 مع نأ بجو ناسنالا ةايل ءايشالا هأ نم ءاذغلا ناك املو

 مضه ةدعملا داتعت ىتح ةمولعم تاقوأ ىف هلعجيو هئاذغ ماب ناسنالا
 لكألا ىبشت دقفيف ءاذغلا داعيم رحئاتي الف تاقوالا كلت ىف ةيذغالا
 زجعتو ةدعملا ىلع داوملا مارتن الثل ءاذغلا ديعاوم نيب بزقي الو

 اهمضه نع
 ناك كاذلو ةفاظنلا مدع نع اًنثنت امنا ضارمالا بلغأ ناو اذه
 سبلملاو برشملاو لكاملا ةفاظنب ءانتعالا ةحصلا بابسأ مأ نم

 نكسملاو
 جرخيو لمعلا ءانعنم حيرتسيل هلزنمىلا ىواي ناسنا لك ناكاذاو

 افيظن لزنملا نوكي نأ بجو ةحارلا ضاير ىلا ركفلا نجس نم سفنلا
 هئاجرأ فنيي رظنلا يرستب ءرملارسي ىتح ثانالا بترم ءاوحلا قن
 تلذبولف لمعلا ىلع ىوقيف ليلعلا هئاوه قاشنتسا, هم. هج حصيو

 مهتحارو هب نم ةعص ةيعارم هميظنتو هفيظنت ىف دهملا لزنملا ةبر
 هلغشو هيف ءاقبلا ىف ةذل لزنملا بر دجول كلذ ىف دحأ ىلع ةلكتم ريغ
 لافطالا تبشو ىدس همهارد فرصو جراخلا ىلإ جورخلا نع هنسح

 مهنيدو مهايند بجاوب نوموقي لمعلا ىلع ءايوقأ
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 هال ( تانبلا سرادملا)

 ةاعاسم ىلع اهدعاسيام ةفرعمىف ةاتفلا دبتجت نأ مزحلا نم ناك كلذل
 بتكلا ضعبو ةيبطلا تالحلا ةءارق لثم لزنملا ريبدتو لافطالا ةحص
 جورحلا ةرثك نم اهلمع ناقتا نع اهلغشرام لك ةكرات لزنلا ريبدت ىف
 اهمهارد اهيف فرصت ءايشاُب ىعيبطلا اههجو نول ريبغتو ةن_زلا ىف ىلاغتلاو

 ربهتشوو بهذتنأ ثبلنال كلذ عم ىهو اهتقو سيفن اهعنص ىف عيضتو

 ةيعيبطلا اهتقلخ ريبغت ىف ىتح بذكلا اهليمو اهرمأ سانلل

 لهاج قيدص نم ريخ لقاع قدع
 ادضعو غارفلا دنع اجاهتبا اونوكيل ناوخالا قداصي ناسنالا نا

 باصأ دقف ءالقع اسانأ بحاص اذاف بئاصملا ىلع انوعو لامعالا ىف

 طخأ ناو مهئافو نسحو مهئارآ دادسو مهثيدح بيط نم هتجاح

 ( عرز ىذ ريغ داوب) هلامآ حرس دقف الهاج اقيدص هّدو حنمو ىبرملا
 هرضي قيدصلا اذهنأل ةلماعملا ءوسو ردكلا ريغ هتقادص نم بستكي لو

 رمتسم طخو لمم باتع نيب رمعلا ىضميف هعفني نأ دارأ ثيح نم
 ىلا ةدسافلا ةقادصلا هذه نم اريخ ةوادعلا نوكتف اضرو بضغو

 اثيدح هقفيال لهاج زغ ةثداحم ىف ىدس تقولا عايض اهررض لقأ
 هيعماس بولق نم همالك م قاوم ىرديال ديلب 'ىغ ةرواخو

 بستكيف هقيدص قالخأ هيف ىرست امبر هنأ نع الضف اذه
 هل ىزعيو هتبحاصمل لهملا هيلا بسنيو ةءاندلاو قملا هتقداصم نم

 (نيرقلا ىلا بوسنم ءرملاو) هنم اًئيرب ناك نو هلعف ءوس
 مهتالضفو سانلا ءالقع نم هءاقدصأ بختي نأ ناسنالا ىلعف

 مهدوجو نماريخ مهمدع تاكالاو لضفلا هوماعيو رخفلا هوبسكيل
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 نأل هئادعأ رش نم هبيصي ام رثكأ ,هرش نم قيدصلا باصأ ارو
 ضرغ وهف مهتوطس رذهيالو مهنم بير هلخاديال هْئاقدصا قثاو ءرملا

 هلتقم باصأق هلهج لابنب هقيدص هيلع مجم اميرو مهئطخ ماهسل
 ىلع وهف ءادعالا امأ هتبحصب قشيف هبرل ٌدعتسم ريغ هنع هال وهو

 نم بستكي كلذ عم وهو ةتفب هلايتغا مهنكمي الف هردغ نم ةظقب
 ناك اذا لئاذرلا نم ريثك نع ىلختيف هب ويع ةفرعمو ظقبتلا متوادع
 هتكوش دتْدُو هتايضف رهظتف مهماله نم مسيل لئاضفلاب ىو القاع

 سعاشلا لاق ام هتجح ىوقتو

 ايداعالا ىنع نمحرلا بهذأ الف + ةنمو لع لضف مهل ىادع
 ايلاعملا تبستكاف ىنوسفان مهو + اهتيدتجاف تاز نع اوثحب مه

 هرايتخا نسح ىلع كلذ لد ءالضف ءالقع ءاقدصأ ءرملا راتخا اذاو

 بحجيو (هيلا بذجنم ئثلا هبشو) ]ثامم ىلا ليمي ءرملا نال هلضفو

 مهتاوفه نع رظنلا ضغيو موو ىلع صرح نأ اذا هيلع

 بحاص ىهدلا هلواسنالو اهدجي د ةرثع لك اد_هاج عبتتي, نمو

 هبرغ نطولا ىف لهحللاو نطو هبرغلا ىف لمعلا
 مهقالخأو مهءاوهأ فرعو اهلهأ ربتخا ضرأب لح اذا لقاعلا نا

 موقلا ىراجيو اههوجونم اهبلطي و اهريخ نئازخن فرعيف مهقزر ىراجمو

 دعتبيو مهسوفن هيلا ليمتام ىلا ليديف مهقالخأ ضعبب قلختي و ملامعأىف
 عتقلا هنكمي كلذبو هتلماعم ىف نوبغريو هيلع نولبقيف هنم نورفتي امع
 ' هنأك ك اذ ذا وهف هئاهدو هفطلت نسحب اهيلع مهتحا مو مهدالب تاريغب
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 محام ىتلا دالبلا تاريخ هعتمو موقلا سوفن نم هبرقل هدالب ىف

 ْ مهفرصت ءوسو مهلهل اهلهأ ضعب اهنم
 سلدنالا دالب اولخد مالسالا نم لقالا ردصلا ىف برعلا ءالؤه

 اهتاريخ نم اوعفتناف مهي مأر دادسو ب ةنج اهولعفب ةلحاق ىهو
 | ملاعم اوماقأو كللا مئاعد اوسسأو ايلحأ هجارختسا نع زج امب
 ىلوتسا اذا ىتح مهمزعو اهكولم ةكحب ةرماع تمادف اهئاحنأ عيمج ىف

 لهجلا مهيلع بلغو مزحلاب ذخألا اوكرتو فتلا بحو رورغلا مهلع
 لقعلا امسسأ ةكلمم هذهف نكي مل نأكمهكلم بهذو مهتوق تلحمضا
 زجعلاو لهجلا اهمدهو مزحلاو

 عاوهأو مهقالخأو هلهأ ءارآ نع ديعب هنطو ىف وهف لهاملا امأ

 3 هموق نيب ليلذ هدالب تاريخ نم مورحم مهقزر عبأ ءبانع لهاج
 هدعبو دالبلا تاريخ هعافتنا مدل بيرغلاك وهف 00007

 ايف ديكفلا لامعأب ىنغو ازع ةيرغلا ف دجول القاع ناكولو اهلهأ لاوح
 لقعلا ءاودلا منو لهما م

 رصم ىرق ىف رطملا لوزن فصو
 ناسنالا لمجيو اهرظنم لامج هؤشي امم ةرهاقلا ىف رطملا لوزن نا

 ةتوقملا ءايششالا نم رطملا بسحأ تنك كلذلو هتيب نم جورملا هركي
 اولا هب ويبست ياش ا ماوي: بردا ميعا نم تعد
 |ذاف ىرقلا ىف رطملا لوزن ترظن ىتح اهردق قح ةمعتلا هذه ردقأ لو
 هترضن ىتقارو ىلق عماجم هرظنم ذخأف امنسحأو رظانلا لمجأ نموه
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 ناكف ةايحلا هذه فراخز نم ئث اهبجعي دكي مل ىتلا ىسفت هيلا تلامو
 مايالا لضفأ نم ىدنعمويلا اذه

 لوزن عطقتاف ءاملا مهارد نم ءامسلا ردب تدفن دقو راطقلا نم انإز

 بارتلا تمم راجشالا لسغو اير 0 ضرالا اسك نأ دعب رطملا

 ابرط ليمت نوصغلا تذخاأف اهرظانم ىبيأ ىف ةيدجربزلا !متلح ترهظف

 اهزونك نه اهيلا هتدهأ ام ىلع اهلل اركش ءاهسلا ىلا ريشت (بناكو انسحب

 رويطلا تفتخاو رابغلا نكسو ءاحضنالا عيمج ةنيكسلا تمعو ةسيفنلا

 رفاوح عقوو نوصفلا زازتهاو هايملاريرحن الا عمسنال انرصف اهراكوأ ىف

 اف ءاهسلا ءامب رطعت دقام ضرالا كلت ربنع نم ريثت تناك ىتلا اناياطم

 رفصأ اروفاكر اصف رطملاب لتبا ىذلا ىرثلا اذه ىلع تابنلا ليامت ىبمأ

 ضرالا نأكف احير كسسملا قافف اهاذش نم راهزالا هيلع تحفنو

 توقايو نوصغلا دجرب ز نم رهاوملا عاوناب شكر نم ىباجنس طاسب
 موجن تمعفرف ءامدلا بكوك ىفتخاو بابضلا ميخ دقو اهردو راهزالا
 باحسلا تحت نم هارتل اهسوءر ضرالا

 كئابس اهءام نأك ناردغو ضاير نيب باكرا انبريست تلاز امو

 قيرطلا لوط دازول ىدوبو اندصق ثيح ىلا انيبتنا ىتح ةضفلا
 زجعت ىقلا ةيعيبطلا رظانملا كلت ىأرمب عتمتأ ىتح هيلع ناك ام فاعضأ

 ترك ذتو دارأام عيمجىلع ةردقلاو دّفتلاب اهقلاخن دهشتو ةعانصلادب اهنع

 هللا فيزنأ ىتلا ةمحرلا لب رطملا اذهب مهعولو طرفو برعلا لاح كاذ ذا

 مهتغالب عم اهحدم قحب اوفي مل مهنأ تملعف هقلخ ىلع ىلاعتو هناحبس

 مهنايب نسحو
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 نامزأ هتءاس نمز هرس نم

 تناكف لالدلاو فرتلاىلع اهاب ر دق ةدحاو ةنبا ءاينغالا دحال ناك
 فرعتال تبش كلذل ةرطيس اهيلع دحأل سيل اهلاهعأ عيمج ىف ةريخم
 رمعلا نم ةرشع ةنماثلا تغلب اذا ىتح ىهالملا ف سنالا الا ائيش
 رثأ ىلع افسأو انزح تافف هلام رثك اب تبهذ بئاصه ضعب اهب تلح
 ال سيل ايندلا ىف ةدررف ةاتفلا تكرتو هتعبت نا اهتدلاو ثبلت ملو كلذ
 ليبسلا ءاوس اهدشربب نم

 ةرسعاشريغ بعللاو وهللاب ةلوغشم فتامزلا نع ةيهال تلاز اف
 نم لكاتو اهالغأ سبالملا نم سبلت رورغلا ىف اههنافتو اهفارسا ةبقاعب
 ىلا تجاتحاو اههبأ لام نم اهعم قبام دفن ىتح اهابشأ لك آملا
 ترطضا اهب شيعت ةفرح فرعتال تناكألو هب تاتقتام باستكا

 سانلا ةمدخ ىلا

 ابيللارضح ةميظع ةهلو تلمع تايرثملا اهتاراج ىدحا نأ قفتاو
 ىتح مدخلا ةدعاسمل ةهولا ةاتفلا هذه ترضحو تايتفلا نم ريثك
 ةفرحنزو تايرثملا نم رضح نم ىلا رظنت ةيحان تسلج اهلمع ىبتتنا اذا

 ضرالاىلا تقرطأو ةميدقلا اهتلاح كاذ ذا تركذتف ةفلتخملا نهسبالم
 تاعجو اهقامآ نم عومدلا تردحناف اهرمأ هيلا لآ ايف ركفت ةهرب
 كلذك ىه انيبو ديفيال ايف اهتقو سيفن نم هتعيضام ىلع اههسفن مولت

 للحلاو ىلحلا نم اهيلعو مدخلا نم ريثك اهب طيحي ةديس تاخد ذا
 تارضاحلا اهلابقتسال تماقف اهناش ميظعو اهتورث عاستا ىلع لديام

 0ههواع ٠



 ( ةعلاطملا باتك) 3

 اذاو ةمداقلا ىلا ةاتفلا ترظنو عيفرلا اهماقمب قيلي لحم ىف اهنسلجأو

 ةعابلا ءارقف نم اهوبأ ناكو ةسردملا ىف اهعم ةذيملت تناك ةاتف ىه

 كلذ نم تبجعف ةريقحلا هتعاضب قودنصو هءادر الا ائيش كلتمال

 ةديسلا نه تحالو اهتفرعم نم ققحتتل ايف اهفرط دّدرت تذخأو
 اهنع تلغتشا ىتح تاهاجت اهنكلو (بتفرعو ةاتفلا تأرف ةتافتلا
 صحا ئشل تارضاحلا

 تندو اليلق ىشقت نأ ّدوتو سولحلا تمس دق اهنأ ةرهظم تماقمت

 ىلب تلاق ىنغلا لجرلا كلذ ةنبا ةنالف تسلأ امل تااقو ةاتفلا نم

 كرتي ملف ىب ردغ دقق نيرتام لعف تلاق ىهدلا كبلعفام تلاق ىه انأ

 كتحصن املاطلو عفريو ضفخي ىهدلا اذكه تلاق الام الو الهأ ىل

 مولعلا ىف ىداهتجا . نمو ىنم نيرخست تنكو ىتحبصن ىعمست ملذ
 تنأ امأ ىوهأام نآلا تغلب ىتح بحتالام لع سفنلا تهركأ اماطو

 كنا ةريقفلا تلا فيهنكت ايف تعقو ىتح سفنلا ىره تعبت دقف

 عفرأ ىنأ سانلا ملع دققف لالا كلت ىف تنكناو ىنأ ىلع ىب نيتمشت

 كل سيلام ىدادجاُب رخفلا نم ىلو اتيب كنم

 اهتيأ ةنامش كب دصقأ مل ال تقرو اهيلع تنحنا دقو ةينغلا تلاق

 ارصنع ىنم لضفأ كنا كاوق امأ كحصنأ نأ تدرأ ىنكلو ةقيدصلا

 ناف هدادجأ ىلا هنم هسفن ىلا برقأ ءرملا نال كلذ ىف كل رفن الف

 انأ هتسسأ امب رفنأ نأ ىلف دحملنم كدادجأ هسسأ امب ىلع ترف

 دجملا نم ىل تيذب دقف انأ امأ كدودج هانبام تمده كنأ ىملعتلو
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 3 ( تانبلا سرادمل)

 ىنابلاو مداحلا نيب ديعب نوب كانهو هيلا لوصولا نع ىبأ زجعام فرشلاو
 رخفلاب انم قحأ نف

 لهجب تمده دق من تلاق مث ةعاس ضرالا ىلا ةاتفلا تقرطأف

 ىعف ءوس ىلع ىهدلا ىنازاج دقو انأ فلحللا سئبف ىدجو ىبأ هانبام

 دقو ابنع تفرصناو هللا كاعراي ىسفنو ىنيكرتاف ابيدأت هلعفب ىفكو

 ىعم ءاقبلا نيبحنال ملام ةلئاق ةينغلا اهتفقوتساف عومدلاب اهانيع تقرورغا
 ةيرخسلاو ةناهالا نمىرقف مايأ كنم ىنلانام ىنم كلانيس نأ نينظن كلعل
 ملعلا نم ىلاعتو هناحبسس هللا هب ىفرشام دعب كلذ لمفأنأ هلل امشاحو

 كيرال هدلا بئاصم ىلع كدعاست ةميمح ةقيدص "ىف نيدجتسو
 كدمجم ضعب كيلا ديعأ نأ تردق امبرو ملعتملاو لهاخلا نيب قرفلا
 هللاو دقق نيلوقتاه تنأ ةلعاف وأ تلاقو كلذل ةاتفلا تشهدف فلاشلا

 نيسأرت ىعم كذخآس معن تلاق لبقنم كلذ دتعأ ملو ةمدخلا تمكس
 تلبقو !مماسحا ميظع ةنسهملا كلتل ةاتفلا تركشف تئش نا ىلزنم
 اهحدم ىف لوقت تدشنأو كلذ اهنم

 اهانج تقو نآ دامتجا رام * ةطبغورورسفف ىنجاف رخفلاكل

 اهانم مارملا دعب ىلع تلانف * اهميض ةيبالا سفنلا ىلع تلمح

 اهاده دارأ نه ىدهت كنيمي + تاّموأوتامؤكملا ل يبست كلس
 اهافك لكلاب ارفن سفنلا ىفك * العلا ىلا تايناغلا مامز تدقو
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 سدس هك
 نيطاملا باس هلل د

 هئايفصأو هئايبنأ عيمج ىلع ماللاو ةالصلاو

 مس سسوس

 هم هه

 مسا ريوق

 ٍ ميلعتل ماظنلا اذه ساسأو ؛ ةايلا ماظن ةداعسلا :نياسأ

 « ةبطرلا بولقلا قامعأ ىلا هرثأ لصوت ةيبرت الب « ملعتلا نكلو
 نيب جرخ « اهعرز تتبنأ اذا ؛ فاكر يغ قمع ىلع ضزالا ةيرك
 . هتايح وا هون ةكاض باشعأ

 « رعاشملا قيقرتو « سوفنلا بيذهت نع درجلا ملعتلا انيأر اماط

 . ىعامجالا ماظنلا ضي وقت هت لواعم نا م ًالوعم

 ؛ ةيبرعلا بدألا بتكىفرظنلا تلجأف «امايا ةركملا هذه ىننلغش
 ددعت نم جيرفالا دنع هارأ اك ىتبلط دس اه ء امترفو عم اهيف دجأ مف

 مسلب مدنع ةفو رمملا « ثادحالا ةيبرتب ةصاخلا بتكلا

 131[هعهلع عع [مكامان عاصم 111

 : نيلضانلا ةدعاسب « ىغارف تاقيوأ ىف باتكلا اذه تعضوف
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 سو

 سردملا ىدنفأ رك اش ىسرءو « فراعلاب شتنملا ىلاش دم خبشلا

 لفطلا تبني « بتكلا هذه لثنب هنا ًاقوم « ةيئادتبالا اهنب ةسردكب

 ىكذ « كاردالا مساو حبصأ « هّدشأ غلب ام اذا ىتح ؛ ًابطّائان

 .روعشلا فقثم « داؤفلا

 آلا سيل « باتكلا اذه ىف ءاج ام نا « نودعملا ىليلو اذه

 طسب أب تاعوضوملا قرأ ىف ريغصلا ثدحي امنا ذاتسالاو . ةلم لئاسم

 «نييبتلاو نابلا بجاو  ةعلاطملا دنع كاذك - مهيلعف . تارابعلا

 4 لاثمالا برضو « دهاوشلا رب ركب ؛ باتكلا ذاتسأ هب ءاج امم رثكأب

 مهليخع ىف شقنتو « لافطألا ناهذأ ىف قئاقملا هذه خسرت كك

 سلف . نيباعملا ىوق توافتت « ًاقح انهو . رجحلا ىف شقتلاكة تب"

 « حاجتنلا رس ىبم مما ةردقو ؛ داشرالل ًاقرط آلا بتكلا ىف روطسملا

 . هدابع ريخ هيف ال قفوملا هّللاو « ةدافالاو

 فصاو نيمأ دمت
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 كاع ىف

 مورسسم

 دي كلانا

 بدالا ىف

 ةيرملا ىف - لورنا لصفلا

 « ةيعيبطلا سيماونلا - » ١

 ةحناج سمشلا تدهاش اميح سمأ كلاب رطخ ىذلا ام معلا
 ؟ ًالبقم مالظلاو « بورغال

 قاب مالظلا اذه ناو « دوعت نل سمشلا نا ىلابب رطخ  ذيماتلا

 . لوحتي ال
 ةعطاس موجنلا تداش اميح كرطاخب لاج ىذلا امو - ملا

 ؟ءامسلا ىف

 بكاوكلا هذه ناو « موديس رظنملا اذه نا تنظ - ذيداتلا

 . ةعمطاس لظتس

 ترمتساو ؛ قفألا ىف اهتعشأ تثعب و سمشلا تداع اميحو - ملل

 ؟ ًارابن روظتو اليل بيغت « لاما هذه ىلع
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 تبايدع

 . تليخن امف ”ىطخم ىلا تنقبأ - ذيماتلا

 ؟ تادهاشملا هذه 0 هجتنتست ىذلا ام ملعملا

 ةتباث نيناوق ىلع ىرجح ةيوامسلا مارجالا نا « جنتتسا  ذيماتلا

 .ريغتت ال

 ىلع ىرجت ىتلا ىف « اهدحو ةيوامسلا مارجالا له - ملعملا

 ؟ ةتباث نيناوق

 . كلذ نظأ  ذيماتلا

 نم اهريغو ةيوامسلا مارجالا ثنا ؛ ىنب اي . . الك - ملعملا

 « ةتبث نيناوق ىلع اهلك ىرجت ( داجلاو تابنلاو ناويحلا ) « تانئاكلا
 « ًاليدبت هللا ةنسل دجت نلو هللا ةنس » ريغتت ال سيماونو

 )١( ضرألا ىلع طقسي نا دب الء ءاوطا ىف فوذقملا رجملاف 4

 ؛ قثاع ولا نع اهعنمي لام « ومن نا دب ال ةرجشلاو 20(

 + ناونللا رئادك قفكر# اثم ناصحلاو (*)

 . ةهباشتم اهبابسا نوكت نا دب ال « لامجالاب ةهباشنملا متاتلاو ()
 . تانئاكتلا عيمج ارلثمت ىتلا ةيلكلا دعاوقلا نم ةدعاق يهو

 اهعضت ىتلا ةيعضولا دعاوقلا انه نوناقلا نم دارملا سيل ! ىنب اي

 ماظنلا نوناقلاب دارملا لب ؟ اهوحتو ةرادالاو عيرشتلا ىف « تاموكحلا

 : ةيضرألاو ةيوامسلا تانئاكلا هاضتقم ىلع ىرجت ىذلا « ىهلإلا

 ؛ ةيواهسلا مارجالا ىتح « ًاضعب اهضعب ماجالا بذجك (1)
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 دك

 « ىلعأ ىلا فوذقملا رجحلاف ) ةريغصلا اهنمةريبكلا بذجو (؟)

 ؛ ( بذجلا ةوقب ضرألا ىلع هطوقس نم دب ال
 اذهو ) ماعلا بذجلا ةوقب ضرالاب ةليقثلا ءايشالا قاصتلاو ()

 ؛ ( امترود ءاثثا اههجو ىلع ام ماظنل ظفاحلا وه

 لقثلا فالتخال « ءاملا حطس ىلع ةفيفملا ءايشالا 'ونطو (4)

 ؛ امهنني ىعوتلا
 الأ . سنجلا ىف اهنامأل تابنلاو ناوبملا جنات ةهباشمو (0)

 ةرجش نم ذخنملا نصفلاو ؛ ًامامح آلا خرفت ال « ماخلا ةضيب نا ىرت

 ىتلا نيناوقلا نم كلذ ريغو ؛ ًاخوخ الا هسرغ دعب رش ال « حولا
 كلذ ادع امو . اهرارسأ كردت مل ناو « نايعلاو ةدهاشملا اهقتحت

 ىضتقم ىرجي اما - اهوحضو ةتباثلا ةيعيبطلا نيناوقلا هذه فلاخي امم

 . ماهفالا هلوانتت ال ىذلا قافتالاو « ةفداصملا

 « ةيرشبلا ةدارالاو سفنلا - ” 9

 ؟ ةسردملا نم كجورخ دعب « ءاسم لمغت اذام - ملعملا

 . لزنملا ىلا باهذلا لبق قافر عم بملأس - ذيماتلا

 اثعاب كانه نا ليختت نه ؛ كنهذ ىف كلذ ناك اذا - ملعملا

 ىلا لزاملا دصق نع كفرصيس اهبلا انرشا ىتلا ةتباثلا نيناوقلا نم

 ؟ ردحنم فداصت ىتلا ةركلا جرحدتت اكو كباحصأ ةقفارم
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 نأ دب ال «ّردحن» فداصت ىتلا ةركلا نأل !ال  ذيماتلا

 بهذأو « ةعاس ىاققر عم ضورتأ نأ ىناكما ىف «انأ امأ . جرحدتت

 ىلا وأ « ةرشابم لزأملا ىلا بهذأ نا ىناكما ىفو ؛ لزنملا ىلا دعب

 مهبئاغر قفاوب ام اولمعي نا مهناكما ىف ىناتفر نا اك رخآ ناكم ىأ

 نيناوق عبتت ىتلا تانئاكلا رئاسل رباغم تنأ « نذا - ملعملا

 . ةتباثلا ةعيبطلا

 . معن - ذيفتلا

 نأل . تروصت امف بيصم كنا ؛ىنب اي . . . معن - ملعما

 درف لك نكلو . اهريفك تبنت ةرجشلاو « هريفك جرحدتي رجحلا

 « ملويمو مل ملاكشأ ىف نب رخآلا فااخي ءىناسنالا عونلا دارفأ نم

 . دادعتسالاو ةروصلا ىف ناوماشتي ال نيمأوتلا نا ىتح

 الو ءامل ةدارا ال « اهرصانعىف ةلثامم تارذ عو# رجحلانأل كلذ

 'ىث وه امناو ؛ هلاضعأ عوج نع ةرابعسيل ةناف «ناسنالا امأ . ةيرح
 مأمسجلا ءاضعأ نم ًاوضعسب ال اذا سحن ىتلا (سفنلا وهو) قخرخآ

 . ءاشن اهف اهمدختستو « ءاضعالا هذه كرحبىتلا ىه اهنا اك« مالآلا نم

 ةدارا ناسنالل نا « تانئاكلا راسو ناسنالا نيب نذا قرف

 نيب لضافتلا ىعاود ىر+ عاد ىو ؛ لاءذالاو لاوقالا ىلا هعفدت

 الأ  ةدارالا كلت نم ةدرحم اهناف « تانئاكلا رئاس امأ . لاجرلا

 ؟ امهريغو «رانلاو « ءاملا كلذكو « هدحو لمعي ال راخبلا نا ىرتأ

 ةايللا ةلدأ نم ليلدو « ةوقلا راث ا نم رثأ ةيرشبلا ةدارالف
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 )» ةيرحلا ل ” 2١

 كقافر عم بعللا ىلا بهذت كناب تحرص ؛ ىنباي - ملعملا

 نأ ىلإ كتهبن اذا بجعت لبف « ًاربجم نكت مل كناو « كتداراب

 ؟ هتدارإ ضحمب لعشي ام لعفي ال « ناسنالا

 ؟ ىجراخ رخآ لماعل مضاخ ناسنالا له ؟ كلذ فيكو - ذيماتلا

 تحت ةنكلو ؛ ىجراخ لماعل ًاعضاخ سيل ناسنالاف ؛ ال - ملعملا
 . ةمانلا ةيرحلاب عتمتم ريغ ناك لاو هريمضو هلقع ةرطيس

 ؛ ًاريس٠ال اري ناسنالا ناك اذا «ردقلاو ءاضقلاىنعم امو - ذيماتلا

 ةعانقلا ىه « ردقلاو ءاضقلا ةديقع نا ضعبلا نظي "7 ملعملا

 ناو ؛ مامنالك نيرخسم « نومانيو « نوبرشي و « اهبف نولكأب ةابحب
 نا اوردي ملو « نوكس وأ ةكرح وأ « لمع وأ لوق ىف مهل رايتخا ال

 كرادملا ن . ملهللا بهو ام ةرمث نادقفو « مءاوق ليطعت كلذ ىف

 لوقعلا ءافعض نم ريثكو جنرفالا نم ةفئاط تنظ اذكه ) . ىوقلاو
 باسب لوقي نيماسملا بهاذم نم بهذم دجوب ال . ( قرشملا ىف

 اءزج ناسنالل ثنا « حيحصلا ىنيدلا داقتعالا لب ؛ ةرملاب رايتخالا

 اذهو « باقعلاو باوثلا طانم وهو « بسكلا ىمسي هلامعأ ىف ًايرايتخا
 ام مدنيو ؛ 5 ؛ ءاشإ ام ضقني « هللا دي 'ئىث لك نأب داقتعالا نبال

 راصتخلب عوضوملا يف هدبع د عببلا مامالل ةلك ١(
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 تيوح

 تناك ؛ ةينادمصلا ةدارالاو ةيهلإلا ةكملا تضنقا ىتمو . ءاشب

 ؛ دودحم لجألا نا دقتمي ىذلا نا . ناسنالا ةدرا قوف ةتدارا

 ؛ هنلم وأ هتمأ ةلك ءالعاو « هقح نع عافدلا ىف توملا باهي فيك

 . دجلا دييشتو قملا زب زمتل هلام لذب ىف رقثلا ىثخي فيكوأ

 قلخو مادقالاو ةأرجلا ةفص هعبتت « ردقلاو ءاضقلاب داقتعالا

 ةعراقمو هراكملا لامتحاو تابثلا ىلع سفنلا عبطيو . ةلاسبلاو ةعاجشلا

 هيلع ناك ايف كلذ ربتعاو . ءاخسلاو دولا ىلحب اهيلحيو لاوهألا

 اورشنو « كلاملا اوخودو «راصمالا اوحتف . لوألا ردصلا ىف نوماسملا

 ؛ اهي راغمو ضرالا قراشم ىف « قاقآلا عوبر ىلع ةليضنلا مالعأ

 ةديقملا هذه . الا سيل ةدارالاو مزعلا ءادنل ةباجا باعصلا اومحتقاو

 شويملا ماما نيماسملا ن« ةريغصلا تائنلا مادقا تب املاط ىتلا ىه

 ؛ لجو الو بايه ريغ رومألا متاظع لمي ءاضقلاب دقتعملاو . مراضملاا

 ةناو « ةراغ لك نم نرامأ ىف « هللا ىلع هلكوتب هسفن بسح ةنأل

 . هل هللا بتكام آلا ةبيصي ال

 ؟ ناسنالا ةدارا ىف رثكوي رخآ ًائيش ىنب اي فرعتأ

 ! ال - ذيماتلا

 ؟ ةجزمألا ولئامتم سانلا له - ملعملا

 ىوارفصلاو « ىبصعلاو « ىومدلا جازملا اذ مهف ناوال - ذيماتلا

 «ةدشلاو بضغلا ىلا عفدني ىومدلا نا «هفرعأ ىذلاو ؛ كلذ ريغو
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 . ماودلا ىلع نيزح ىوارثصلا ناو « ساسحالا ريثك ىبصعلا ناو

 ىومدلاف « ةدارالا ىف رثكوي ةجزمألا فلاخت نا ؟ ىنب اي - ملعملا

 « هريثأت فطلي الق ىبصعلاو « بضغلا دنع هسفن طيصت نأ تاهيه

 . ىوارفصلا كلذكو

 كلذ ىلع لديو « ضارمالا هذه ةقرافم اوعاطتسا ار مهنكلو

 : ىلي ام

 ةيسئرفلا شوبجلا داوق دحأ ) ( دعم ) نيروت نا كح

 ىف عفادملا ىود نم فاجكراب رعشي ناك (رشع عبارلا سيول نمز يف
 ًاخراص ىدانيو « هاوق لكب هلخادي ام مواقي ناك هنكلو ؛ هئدبم
 .( فهترت تنأ ! ععزتت تنأ ) عزعزت اذا هشيج دارفأ عم ًاحزام
 كانه نكلو ؛ لماوعلا هذه نم وجنت نأ نكمب ةدارالا نا ةصالخلاو

 لمحت ىتلا ةفولأملا تاداعلا ىه . اهب رثأتت الأ تاهيه ةيوق لماوع

 ًاروطو « نهرب ًاروط « اهبحاص اهيف لهاست ىتلا ضرألاب هبشأ ةدارالا
 :تاداع ةلساس نع ةرابع ةايللا نا « كلذ نايب . امتار مرحيف « هريغب

 « تاداعلا هذهو . كلذ ريغو لمعلاو مونلاو « برشلاو لكالا ةداع

 ةفآآ اهيمسن نا انردجأ اف ؛ هتدارا هتبلسو ناسنالا ىلع تطلست امبو

 هذه لالغا نم اوصلختي نا نولواحب نينمدملا نا ىرت الأ . ةدارالا

 ىرعتب «رملاف ؟ ًاليبس صالملا ىلا نودجي ال نكلو « ةلوذرملا ةداعلا
 ؛ هلالقتساو « هتي رح دقفيو «هقلاخ هل اهبهو ىتلا هتدارا نم ةداعلا ءازا
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 . ةيجراخ لماوعل ةعضاملا ةلآلاب ًابش نوكي كاذ ذاو

 تاداعلا بذاجي نا ناسنالا ةردق ىف نا ىديس اي - ذيماتلا

 نينمدملا نع ًاريثكنا كلذ ىلع لدي . اهب هتلص مطقنت تح ةلوذرملا

 اوباتو هللا ىلا اوبنأ نيبنذملا نم ريثكو « ةليذرلا هذه نع اوملقأ

 هتميق نا ظحاب نا ناسنالا ىلع بجاولا نمو « ًاحوصن ةبوت

 ظافتحالا لك اهب ظفتحي ناو « هتداراب
 ىلع صرحلل ثعاب ىوقأ رومشلا اذه نا ؛ ىنب اي من - ملعلا

 كلنا ىعدي نم - رح انأ - ةلجلا هذهب بيجت نأل غوسم مظعأو « ةيرملا
 ردقلاو ءاضقلل ناسنالا عوضخو « ةدارالا رفوت نيب ةافانم الو ؛ روبقم

 بسس

 ىبدألا نوناقلا ىف -- ىناثلا لهفلا

 « ريمضلا ١- د

 اذا آلا هلاعأل تنتأي الو بمالاو وهالا ىلا ءرملا فرصني دق
 « بسكلا نع نب زجاعلا هيدلاول هيلع بجيام ىدئوي الو « ةجاملا تم

 ءابعاب مايقلا ىلع امهمواعيو اهطوعي نا عئارشلا لك هيلع تبجوأ نيذللا
 مالستسالاو « هاوه ةاراجي نع ةعدرب ام ةموكحلا نم دجي الو ؛ ةايملا

 « اهرظن ىف ًامرج دعي ال هانأ ام نأل . ةيناسفنلا تاوبمشلا لماوعل

 فارصناو « هتمعمس ءوس كلذ عبتتسا ناو « ةيصخشلا ةيرحلاب هعتقل
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 هذه ىلع ةبناي ًايلق ائوص عمسي نا ثبلي الو . هتدعاسم نع هئالخا

 عوضخ ىأ هل مضخيف لاععألا
 ملاملا اذه ام « رثثوملا توصلا اذه ام ؟ مرتحلا توصلا اذه ام

 ىذلا وه ؛ ناكمو نامز لك ىف ءرملا ىلع فرشب ىذلا وه ؛ رهاقلا

 محلا وه ريمضلا . ريمضلا وه وه ؛ نانرلا هتوصب :نيمرجلا بني
 جئاتنب ةادهلا رشبيو « نوحرتجي ام ىلع ةانجلا خيوب ىذلا « ىلخادلا

 . نولمعي ام

 ددري نا « ليباه هاخأ هلنق دعب ليباق عفد ىذلا وه ريمضلا

 (!ىخأ ةأوس يراوأف بارغلا اذه لثم نوكأ نا تزجعأ ! ىتليو اي)

 ؛ اهتعشأ ثعبنت ىتلا ةرينملا بك اوكلاب ةدديحصلا رئامضلا هبشأ ام

 ! دارملا ةياغ ىلا مهب لصتو « دادسلا جهانم اهباحصأ ىدهنق

 تغرفا ناو « ةيعضولا نيناوقلا ناطلس قوف رئامغلا ناطلس نا

 لاق . تاوضالا رئاس قوف اهمتاوصا ناو ؛ ةدشلا بلاوق ىف ةيناثلا
 : ساوت وأ

 رجاز ال امن. نكي ملا  اهيغ نع سضنألا عجرت نا

 )» ةيلوئسملا © ا

 ؟ريغص تنأ ملف . ةئس ةرشع اتنثا كنس تنأ ؛ ىبب اي - ذاتسالا

 ! نسح ريغ 'ىش اذه
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 « ىقدارا ىلع ةينبملا ىلامعأ نم كلذ سيل ؛ ىديس اي - ذيماتلا

 . كلثم ًاريكت نك ّآلاو

 تمرحو « هلكل يللا مونلا تعنف « كتحص تلتعا 1 - ذاتسالا

 ! كيذا ًاحاترم تسل ىنا . لكالا ةوهش

 . تدهش ام ريغ ىلع نوكأ نا ىعسو ىف سيل ىديس اي - ذيماتلا
 ؟ ديرب كلك أيو ماني نا ءرملا عيطتسي لهو

 . سمأ ةسردملا ف لسكلا كيلع تظل ىنا ؛ ىنب اب - ذاتسالا

 ؟ ًاضيا كتدارا نع جراخ كلذ لبف

 « ىتدارا ىلع ةينبملا ىلامعأ نم لمكلا نا ؛ ىديس اي ال - ذيماتلا

 . حفصلا كحيمتسا كلذلو

 : ىلي امع بيج نا دوأ نكلو ؛ ىنب اب كنع تحفص دق - ذاتسالا

 فارحتا ناب ًالبق تحرص دقو «كيلا لكلا ةبسن ىف ىنضراعت مل
 كلذ ةبسنب تيضر ملو ؛ كب ةصالا كلامعأ نم اسيل «رغصلاو ةحصلا

 ؟ نيرمالا نيذه ةبسنب ضر ملو ؛ كيلا لعفلا

 نع ردصي ام اهم « ةعونتم ناسنالا لامعأ نا ؛ ىديس اي - ذيماتلا

 نوكي ام اهنمو ؛ دوعقلاو مايقلاو « داهنجالاو لسكلاكه تدارا ضخم

 . لالتعالاو « ةحصلاو « ربكلاو « رغصلاك هتدارا نع ًاجراخ

 ! كنم ردصي ام لك نع لوئسم ريغ تنا نذا  ذاتسالا

 . لوئسم ىنعم ىل حرشي ذاتسالا لعل - ذيماتلا
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 كلك نع لوثسم تنأف ؛ بساحم ىأ « لوثسم - ذاتسالا

 كرغص نع لوتس تسلو (هيلع بساحم ىأ) كتابجاو ىف كريصتتو
 « تمهفأ . ( هيلع ًاساحم تسل ىأ)

 قارا ضحمب ةرداصلا ىلامعأ نع لوثسم ىنا تعبف « من - ذيماتلا

 ؟الوئسم نوكت «كتدارا داضي لمع كريغ كرطضا اذا له - ذاتسالا

 رهملا ىف مامحتسالا ىلا تفرصنا اذاف ؛ ىديس اي ال- ذيملتلا
 نا ىلع ىنلمحو هيف 'ررما ىنجز اذا نكلو ؟ ًالوئسم نوكا « ىتداراب
 . ىتدارال فااخم كلذ نأل ؛ ًالوئسم نوكا ال « ءاملا ف صوغا

 كن. رداص ىلوألا ةروصلا ىف لمعلا نأل ؛ تنسحأ - ذاتسالا

 « ناسنالا لامعأ رئاس كلذ ىلع سقو ؛ اهنع جراخ ةيناثلا ىفو « كتداراب
 ىلعو . « ىون ام ءىرما لكل امناو تاينلاب لامعالا امنا » :ليق كلذلو

 ىلع ءرملا بقاعتال ىهف . ةانملا باقع ىف احلا ترج «مبوقلا أدبملا اذه

 ةدارالاو ةينلا نم لمعلا قرافي وأ نراقي ام ىلا رظنت نكلو ؛ ادرج هلعف

 ءارو ناك ًالجر تباصاف «رئاط ىلا هتيقدنب ناسنا بتوص اذاف

 ىنجسلل دصرتي ىذلا ىناجلا باقع بقاعي ال «هيلع تضنق « ًالثم ةلخك

 نيتر وصلا ىف ةدحاو ةيانجلا نا عم ؛ هلتقيو هيلع

 «نسحي دق ءرملاف ؛ رشلا وانني اك« زيبللا لمشي ماع أدبملا اذهو

 ًاراث ١ ترز ىنا . كلذ لاثم . هناسحا ىلع ءازجلا نسح قحتسي الو

 انمعس ذا «دالوألا دحأ عم حورأو ودغأ انأ انييو ؛ ( ةمور ) ةئيدمب
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 نم كالهلا ىلع رشم « ًالاض رفاسم اندجوف انوندف « ًاريفزو ادهنت

 لداعي ال« ناسحالا اذه ءازجل . اجنف قيرطلا هانيدهف ؛ فوملاو عوملا

 ذقنيل ءاملا ىف هسفنب جزيرو « هتايحب رطاخي ىذلا عاجشلا لجرلا ءازج
 قرغي نا كشوا 1

 هذخاويال « هتاحورو هتاودغ ىف ةبقرب ىذلا ناسنالا ريمض ناو

 نبذلا عانقا ىف « ةيضقلا هذه انبسحو . هتداراب ةنم ردصي ام ىلع ألا

 رح ريغ ناسنالا نا نومعزيي

 « قالخألا نوناقوا ىبدألا نوناقلا - م م

 ؛ لخادلا كلما كلذ ةبقارم تحاناف « لعفن ام ًارارحا انك ن ثل

 . ةقلطم تسيل ةيرحلاف . ريمضلا وهو الأ

 نكلو ؛ ءاشن امءاوهالا ءارو ىرجي . ريمضلا نم درجملا لجرلا

 ةعيبطلا مزاوأ :رم ةنأل «ريمضلا ن“ درجم لجر دجوي نا تابيه

 . ةيرشبلا

 زيي ةّوق « ناويملا عاونا رئاسو ناسنالا تيب قراثلا سيلو

 هذهو . ًاضيا رشلا نم ريدلا زييمت ةوق لب ؛4 طقف لطابلا نم قحلا

 . داشرلا ليبس اهيدهيو « اني رح بقري ىذلا ريمضلا ىه ةوقلا

 ىلع نيناوقلا قيبطت ىف هلامعا رصحنت ىذلا « ىضاقلاب هيبش وبف

 . هل نوعضاخ نحت « نوناق ةنأب ةنع ريبعتلا نكي و ؛ سانلا لامعا
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 انتلسأ ىتلا ةتباثلا ةعيبطلا نيناوقل لثامم نوناق هنا دارملا سيل مث

 . هعيطي الأ هل عضاملا عيطتسي ىبدا نونق ةنكلو ؟ اهملع مالكلا
 وأ تاموصملا ىف لصنلل تاءوكمللا اهعضت ىتلا ةيعضولا نيناوقلاك

 ( هيعارب ال وأ ناسنالا هيعارب ماظن ىأك)

 نيذه نه ربظي « نيناوقلا كلتو نوناقلا اذه نبب قرفلاو
 ىف ىلوألا توه ؛ءالا ىف بشخ ةعطقو ةاصح تيقلأ اذا : نيلاثلا

 ةنأل «ماودلا ىلع كلذ ريغ ثدحي الو ؛ ىرخألا تفطو «عاقلا
 « تابجاولا نم بجاو ءادا ىلا نيذيمات ذاتسالا هبن اذاو . ىعيبط نوناق
 هناعيطي دقق . هرمأ ناعبطي امم نيذيفتلا نأب محن نا غو الف
 ةعاطلا نأل ؛ىناثلا لءهيو امهدحأ عيطي دقو ؛بجاولا نالمعيو

 رفئليحو .ذاتسالا رمأ سفن ىلع ال ءامدادعتسا ىلع ناتينبم ةفلاخلاو
 نه سيلو « حصانلا دشرملا ةباثب ىندألا نوناقلا نا لاقي نأ نكمي

 . هيهاوت بائتجاو هرماوأ عابتا دش شرا ١ مزاول

 نع ىهنيو «ريطاب رمأ, نا ريمضلا ةفيظو نا لوقأ «لامجالابو

 . كرتلا وأ لمفلا ىلع هاركأالا ةّرق هيف سيلو ؛ رشلا

 « هريمض توصل خاصأ اذا حارب تأ ىلع روطفم ناسنالاو

 « ماعلا مالسلاب لخأو «ماظنلا فلاخ هنا رعشي و «ةفلاخ اذا ضبقنيو

 ةلاح كال حضوب ًادهاش كيلاو . بهذي ىتمو « ىتأ نبأ نم ىردب الو

 تنك : ىدنج لاق . هريثأت ةّقو «ةبعصلا فقاوملا ىف ريمضلا

0) 
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 تحل ذا ؛ حام رهنلاو «فصاع موي ىف نيسلا ره رسج ىلع ضّورنأ

 تانكتاف « (ىرب وكلا) رسجلا زايتجا اهحّآلم دارأ ًالمر ةنوحشم ةئيفس

 ىسفنب قلأ نا « ىريمض ىلا ىحوأف . حلقي ملف ةاجنلا لواخل « تفي

 ىتلا ٌراضملا ىل ترّرص ىتلوهك نكلو ؛ قيرغلا كلذ ءاجنال رهنلا ىف

 ءانتثا ًاضيأ تركذو « ىنسبالي لصافملا ءادو « سراقلا دربلا نم أثنت

 رخئوأو ءالجر مدقأ تذخأو ىتع زع ترتفف ؛ دعاسملا ةردنو نيمملا

 . قيرفلا ةدعاسم ىلع تلّرعو « سجاوملا هذه ترهق مث ؛ ىرخأ

 ىثارف هيف تمزال ىذلا ليوطلا نمزلا كلذ ىرخأ ةراث ىلابب رطخ
 نأ نفسلا ىلع بجاولا نم ناك ةناو ؛ (مزيتامورلا) ءادب ضيرم انأو

 هذهل داقنأ “تدكو ؛هسفن ىلع ىنج ىذلا وه ُةناو «ةحابسلا نقتي

 : ةرثكوملا لا هذهب ىنذا ىف ريمضلا سميف . فرصناو لماوعلا

 ى ىسضتب تيقلأ نا ىلا ىل تشب ةزه ىنترتعاف . « ! نابج كنا د

 . ءانع الب حالملا تيجحنأو « ءاملا

 كي

 ريللا ىف - تالا لقلا

 « ةيناسنالا فرش »١-

 ردصي امع لوئسم « لقاع « رح « قول ناسنالا نا انل رهظ دق

 ًاقرش ةبكك ةءرتح بهاوج زاتم «هتدارا ىلع ةينملا لامعألا نم ةنع
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 ةعضاملا تانئاكلا فص ىف جمدني ال ىتح ؛ هب ظفتحي ناريدج وه

 نوناقلا رماوأ نم رمأ لوأ ناككالذلو . ةّتباثلا ةعيبطلا سيماونل

 ىلا مجري ىذلا ةيناسنالا فرش هسفن ىف ناسنالا مرتحي نأ ؛ىبدألا

 لئاضنلاب كسقلا ىلع ةثحو « لئاذرلا هيلع رظح ًاضيا كلذلو ؛هتدارا
 نوصت ىتلا لئاضفلا هذه تايلضفو . ةيناسفنلا تاوهشلا بلاغت ىتلا

 ٠ ةعاجشلاو « لادتعالاو « ةنطفلا : ثالث ةيناسنالا فرش

 ؛ناسنالا ةدارا ةحصل ةيرو رض ىو « لقعلا ءامص ىه ةنطفلاف

 ريلا نيب زيمب آلأ هيلع ىشذم « لطابلاو قملا نيب زيمب ال نم نأل
 نم ريصتق ءاهدايتعا عم ةلوهمسب رمت دق تاوئلا ضعب ناو ؛ رشلاو

 ماهوأ -- لوقعلا ىلع ةيلوتسملا ماهوالا كلت ىرن : الأ . اياطللا ربك

 حبقأ ام  ةمويلا قيعنو ؛ (1) ددعلاو « ةعبلا موب موشب داقتعالا

 «ةنطقلا رون الا اهوحمي ال ىتاا ! تافارإنا هذه عشبأو ! تاعزنلا هذه

 ! ءاكذلا ءايضو

 ءرملا قحتسي ال ناتبترم امهو ؛ حماستلاو لقعتلا : ناعما ةنطفللو

 . القاع اك ذ ًاناسنا امهنودب ىعدي نأ

 سيلو « ةيناسنالا ايازملا فرشأ نم ةيزم - لقعتلاك - لادتعالاو

 ىف طسوتلا نم ضرغلا نكلو ؛بارشلاو ماعطلا ماظن ُةنم ضرغلا

 .ىش
 أثن دقو ) «ىرثأ ىذلا لجرلا فلصتي نا لادتعالا سيلف
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 ديقنلا لجرلا دقحي نا وأ ؛ هلثم اوحجني مل نيذلا هئالمز ىلع ( اريقف

 . هلهللا مسق اب ىضري. الو « ىنغلا هراج ىلع

 صخأ نر وهو ليبلاب فارقعالا « ًاضيأ لادتعالا نم لب

 ؛ كتيمنو كتايح ببس امهنأل ؟كيدلاو ليمجب فرتعت + . هلئاضف

 فرتعي . لدتعملالجرلا كلذكو . فارتءالا اذه وه « ايل كتأفاكف

 دحجي الو ؛ نيعرتخلاو « نيثحابلاو « نيركمملاو «ءاملعلا لضفب

 . 'ىند آلا ء رثكوأ لق ًالضف مدحألا

 ةمامأ دجو الا « ةعانصلا وأ معلا ىف ديدج ىأر وذ رهظ ام

 ؛هءارآ اوهفسو «هليمج اوركتاف ؛نيضخبملاو نيدساملا نم ريثك

 . دلاطلا دجملا ةورذ ىلإ هعفرو « مهطوقسب خيراتلا 9 اوضرقتنا اماف

 هتدوعو ءاكريما هفاشتكا دعب « بمولوك ف وتسكن ا يح

 كلذ لقعي لو « تاقبطلا فالتخا ىلع بعشلا هب لفتحا ؛ اينابسال

 « ضيرعتااو ديدنتلاب تقلطنا لب ؛ نب رباكملاو داسملا ةئسلأ ءافتحالا

 هب لثحي مف «ريلتا وب فسنلاو ب ىلإ ماعد لب ؛هب لحي ف «ربملا هيلا ىمنف . هيفستلاو ةيرخسلاو

 نك سس قذاحلا : لاقو ةضيبو أقبط مهنه دحاو لك ىنأو «ةيلو

 « هنليح مهتزجعأ املف « ةعاس لك لواخل ؛اهفرط ىلع فقت هتضيب لمجي

 حاصف ؛تماقتساف اهفرط رسكتاف ةوقب اهب رضو ةدحاو وه ذخأ

 ىلا تقبس نكلو لاقف « نيه رمألا « كلذك ناك نا » : لكلا

 . اكيرمأل ىفاشكتسا ناك اذكهو . كدحأ لاب ىلع درت نأ لبق ةرككلا
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 «ريكألا سرطبب تنقو ىتلا ىه « ليجلاب فارتعالا ةليضفو

 "ىح كيل لوقيا سيسنرفلا ريزو وياشِي ر ربق ىلع ( سورلا رصيق )

 .زدالا يملا سوس فك“ كلن“ | لمتأل ء لام فصن كيطعأت

 مستسو «ناسنالا نبي نأ ةينانالا ن*« سالو ( ةعاجشلا)

 بئاصم نم هب رصاعم 3 «هيرشاءموأ «هيلاوم ىرتعي وأ هيررتعي مل

 ؛ اهئانبأ نعو اهسفنأ ترع مفاد «رويطلاو ناويحلا نأل ؛ ةايحلا

 . ةليضفلا هذهب اهم ىلوأ ناسنالاو
/ -ٍ 

 قرتخا ىتح « هدالوأ ةنايصل « هسفنب رطاخ اذ نا ىكح دقو

 هنيثأب هدالوأ جعزي نأ ةفاخم « كرحتي ال تباث وهو همسج صاصرلا

 . هحايصو

 : هانم» ام ىسشرف رعاش لاق دقو

 (ناسنالا مساز ! ميظمل ا مسالا اذه ىفىنم غ غرلب تكفت !هاليو

 3 ا عونلا ىف فعضلا رهاظم ن تدهاش ام ؛تلجخ ىنكلو

 . ةيراضلا شوحولا اهنيأ اهنيفرعت ىتلا هيئاعم هذهو ال فيك

 . نبا بورض نم كلذ لك ؛ عرضتلاو نينألاو «ليوعلاو ءاكبلاف

 ؛ كظح كادان ثيح ةّوقب قاشلا كالمع لمعا « ناسنالا اهمأ

 ةأن الو ةحيص دبي لو «تام ىتح ملأت ىذلا بئذلا لثم

 « رم فلأ ناجلا تومي - :زيلكتالا رعاش نينكش لاق

 . ةدحاو ةّرم ريغ تومي ال عاجشلاو
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 « قمل لوق و ؛ةيبدألا ةعاجشلا «ةعاجشلا بتارم ىلعأو

 « سفنلا ىوه ًائلاخم ًايمأ ناسنالا نوكي اهب و ؛ قملا ءارو ىعسلاو

 . هب طيحت ىتلا ثداوملا تناك اممم «هتابجاو ىلع صرلا ديدش

 «ةيبدألا ةعاجشلا مئالع هيلع ترهظ «هريمض ىوق اذا لجرلا

 الجر نا ىح . فقاوملا مفعأ ىف اشأج لهن رأو ان تطحن

 ًالاومأو عئادو هدنع نأ «روصنملا رفعح ىأ ىلا هب ىعس قشمد لهأ نم

 روصنملا ناكو « هيلع لخدف «دادنب ىلا هراضحاب رمأف ؛ ةيمأ ىنبل

 ل وءالاو عئادولا ربخ انيلا عفر : هلل اقف .بضفغلا عي رس « شطبلا ديدش

 ثراوأ ؛ نينماوملا ريمأ اي لاقف . انل اهجرخاف « ةيما ىنيل كدنع ىتلا

 : لاق . ال لاق ؟ ىصو مهل تنأفأ : لاق . ال لاق ؟ ةيمأ ىنبل تنأ

 ببس اف اذا : لاق ؟ ال لاق ؟ ىدنع لاملا كلذ ءاضق كا تبثأ

 هسأر عفر مث ةهينه روصنملا قرطأف ؟ كلذ نم ىدي ىف امع كلاس

 . هلهأل هّدر مث هتجاح لجرال ٍضقأ « عيبرلا هبجاهل لاقو اي

 « تاذلا بمحو ةهازنلا - «؟ »

 نوناقلا ةبلطي ام لك تسيل «اهانحرش ىتلا ثالثلا لئاضألا نا

 . هسفن وح ناسنالا تابجاوب صتخت امنأل ؛ ىبدألا

 نوكيال هنا م ٠ ايازملا هذه نم ةيزم هزوعت ال ةتاذل بحلاو

 هنا ىسن « ةيرشبلا هبهاوم مرتحا ناو ةنأل ؛ ةليضفلاو ةهازنلا لاثم
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 أدبملا اذه ىلع ةايحلا ىف ناسنالا لمعي نأ بجاولاو . اًيعامجا قاخ

 ضرغلا سيل نأ اورن ةءاضفلا اذه ىف اولءأت ؛ ىلانبأ - . حيحصلا

 . اهاوس نود انبلاطم ىلع لوصحلا ةايملا نم

 سمشلا لوح رودت « عساولا هللا ءاضف ىف ةطقن آلا ضرألا اف

 روديو ءايندلا هذيك ايند نّوكي بكرك كو ؛ بكاوكلا رئاك

 » ميلعلا زيزعلا ريدقت كاذ » مرج ع مظعأ وخلا ني لو

 ىأ ثودح نأل ؛ نيكلاج اهل انسا ضرألا ىلع انك ناو نحن

 5 مألا هده يد لاق أ قرع

 1 : فخ ىف و انل تقلخ ايندلا نا دقتعن فيكف « ةقيقملا ىه هذه تناك اذا

 . ىملالا ماظنلا اذه ىسننو ءاندحو

 نم ناو ؛ ًادرئنم قاخي مل ناسنالا نا دقتعت نأ انيلع بجي منن

 حلاصلاو ةيناسناللو هلطوو هترسأل صلخيو « كرتشي نأ هيلع نّيعتمل

 . ىعامجالا ماظنلا كالذل ةاعارم « ماعلا

 نب دلاخ لزعب رمأ ؛ةنع هللا ىضر «رمع انديسل ةفالللا تامل

 ةلغتشم تناك ىتلا « ةيءالسالا شويجلا داوق راك نم وعو « ديلولا

 رمأ دلاخ لبقتف ؛ كلذ تضنقا بابسأل « ةيماشلا تاحوتتلاب فكموي

 حتف م ىتح دنجلا ةمامك اًيدنج براحو « ناعذالاو لاثتمالاب هلزع

 .ًاناث ةدايقلا ىلا هداعأو « دلاخ نع ىضرو « هللا رصنب رمع حرف . ماشلا

 آلا هلزع ىف رب مل هنا ىتح « دلاخ سنن ىف ةهازغلا تءسج فيك رظناف
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 . ادحاو ًاموي هللا ةلك ءالعال داهجملا بجاو نع هنثي مل « ًاقولأم ًاثداح
 ؛ةمألا ةحاصم لايح مدعتت نأ بجي «درفلا ٌةحلصم نا ؛ قانبأ

 هنا لي ةنأل ءًارو رس قفخمي هبقو « ىدنملا توم ىف ”رسلا وه كلذو
 ملعي و « ءارقفلا نانالا ىساوي نأ ىف ّرسلا وهو . هتومب هدالب ىبح

 . معلا قرت ىتلا قئاقحلا فاشنكا ىف باعصلا لهستيو « ءالهجلا

 هسفن رصحي نمم لضفأ « ةماعلا ةحلصملا ىعارب ىذلا ناسنالا نا

 نه فرشأو ع ناك لا ا رتب الو « ةيصخنشلا فقام ةرئاق قف

 « مفانملاب راثثتسالا ىلع ةروصقم تسيل « ةيتاذلا ةبحلا نا . ةرئادلا هذه

 قوقح. نايسن دح ىلا .ناسالاب لصت اهنكلو ؛ذالماب صاضتخالاو

 . مقتسم طخ ىلعريملا داضيو «ةليضفلا ىفاني امم « نيرخآلا

 لئاقع نم ةليضف ةهازنلاو ؛ ةهازنلا ىه ةماعلا ةحلصملا ةياغر نا

 ةحودمملا راثآلا هو ءاهب ىلحتي نأ ناسنالا ىلع بجي ىتلا لئاضفلا

 . ةيكحلا راثالاو « ةيوامسلا بتكلا ىف

 لمف ىف تعرش اذاو ؛ كسفنل اًيحع نكت الو « ًايزن نكف
 ىدتقا اذا كععانتما ءارج ن٠ عمجأ ملاعلا بيصي اذام رظناف «ريخ

 ءانبأل ةودق كلمع نوكي ثيم ًامئاد لمعا » ةفسالفلا دحأ لاق

 باجأف « امبحاص ةضرقعاف ةعرزم ىف مالغ رم اذا : ًالثم « كسنج

 كتكرت اذاو : هلوقب عرازلا ةضراعف ؛ ًائيش فاتي مل ةنأب مالفلا
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 . كرثأ ىلع نوُفَقيو كاثم سانلا لمعي الأ « كنأشو
 ةياعرو « ةيناسنالا فرش ىلع صرحلا ) : نيتدعاقلا نيتاهبو

 . لكلا فرش ءرملا زوي ( ةماعلا ةحلصملا

 )» سفنلا دولخا و

 ؟ باسحلا لع نوفرعتأ - ذاتسالا
0 

 . هدعاوق فرعنو « معن - ذيدتلا

 هتك قرم نأ انعسو ىف نا مظل اذا باسحلا نبأ - ذاتسالا

 ؟ منامذأ ىف هئاقب عم

 . انسوءر ىفوه هذا -ذيمتلا

 . مسقنأ ىف لب ءكسوعر ىف « معن  ذاتسالا

 نوناقلا هب انرمأي ىذلا ريا نيأف « كلذ مظحل اذا - ذاتسالا
 عام ا ا 0 0 ع
 وأ ؛ الام هومتيطعا نآب « ايدأ» افورعم ارما متيلوأ اًميح ىبدالا

 . هيلع فرشم وهو قرغلا نم هومتذقنأ نأب « ًايدأ

 ( قباسلا لاثملا ىلع ًاسايق ) انسفنأ فوه -- ذيماتلا

 ةّرسا ىف قاأتي ىذلا رشبلا كلذو ءمسقنأ ىف « معن - ذاتسالا

 أشنم وهو ؛ ريمضلا هب افك ىذلا رورسلا نم 'ىثان « هوجو

 كرار متساب «لاكلا نم عكبصخش ىلا فيضأ اب متت ربك كروعش

 مماسجأ سالي ام عبنم وهو ؟ ليجلا ءالياو « فورعملا ءادسا ىلع
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 . ةيندبلا ةضايراب ماسجالا طاشن هباشي ىذلا طاشنلا نم

 ىذلا وه داقتعالا اذهو ؛ مسجلا لاوزب هجئاتن لوزن ال ريملاو

 ؛ ىلا توهىلع فرشم هنا ليخت ولو « ناس>الا ىلا ناسنالا مفدي

 . هنطو ةمدخ ىف هحور لذب ىدنملا ىلا ببحي ىذلا وهو

 ثعبي ىذلا وه « ةيقاب ةايح حاورألا نأب داقتعالا نا « م

 ةاعد عفدي ىذلا وهو ؛ ّربلا ليس ىف مهلاومأ لذب ىلا نينسحلاب

 . باذعلا عاونأ نم نوساقي ام باذعتسا ىلا « ممألا ةادهو حالصالا

 ؛ مهتامث دمي نوواستم رارشالاو رايخالا نأ لوقعملا نم سيلو

 لمعو تاريمللا ءادسا ىف هحاص هيضقي ىذلا ليوطلا رمعلا ناو

 بو. كلذ لوقملا نم نك ملاذاو . ةجيتن الب نوكي « تاربملا

 ورا دالخ ل نأ

 ناو ؛ دنزلا ىف رانلا نوك « سفنلا ىف نءاكر يما نا ةصالخلاو

 اباك ةيوامسلاعئارشلا هيلع تعمجأ امك« مسجلا ءانقب ىنفت ال ةدلاخسفنلا

 : هدبع دمحم خيشلا مامالا لاق

 سفنألا عيمج ىف ثبنملا « ةايحلا هذه دعب رتارحي ماعلا روعشلا اذه

 اهتيدحو امهدق ءاهرضاحو اهيداب ء اهسنأتسمو اههتشحو ءابلهاجو ابلاع
 تاماهلالا نم وه امناو ؛ ةيمهو ةغزن وأ « ةيلقع ةلاض دعي نأ نكمل

 ما . . . ىناسنالا عونلا اهب صتخا ىتلا

 « سننلا ىف ةنماك باسحلا دعاوق نأ نم « هانتبثأ اه انظا اذاو
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 ًاسايق - حت نأ زاج ؛ ناهذألاب اهاصتا لبق ةدوجوم تناك اهماو

 ؛ اهب هلاصتا لبق نئاك ةناو ء سنتا ىف نماك ريما نا - كلذ ىلع
 «  ةيبطلا ةملكلا هذه ىف جردنت ىتلا ةدومحلا تافصلا هذه ناو

 ةفصتم « ثداوحلل ةفااخم ةسدقم تاذل « ةفيرش تافص - ريما

 لكن ع ةهزنم « لالا تافص رئاسو « ءاقبلاو « مدقلاو « دوجولاب

 < ىلاءتو ٌةناحبس هللا تاذ » 2: ىهو صقن

 مدمس محي ل

 تبحاولا ىف - عباسلا لصقلا

 )» تبجاولا )١( ١

 نوناقال دايقنالا ىلع ناسنالا لمحي ىذلا روعشلا وه بجاولا

 صرخلا بانتجا نم « نوناقلا كلذ هب انرمأي ام انرمأي وهو « ىندالا

 اتفص اهصخأ ىتلا « ةيسفنلا تاوهشلا ةعواطمو « ةيتاذلا ةعفنملا ىلع

 : يشاو وغلا

 سوفتلا 2 ماخي ال « لفاس ءىند روعش ضغبلا نأل

 هربتمن نأو « انيلا ءا نم ىلا ءىسأ 3 انب ردجي « نذاو ؛ ةريغصلا

 د ةقفشلاب نب ريدجلا نيدوكنملا نم

 نأ حصيال «نذاو « ءابحألاو براقألاو لهألا ىف ىرطف بمملا

 انقايسنال « ءال“رهىلع ةروصقم نوكت نا الو ءانتاربم ةدعاق وه نوكي
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 ةلءاش انلويم نوكت نأ بجي نكلو ؛ ةرطفلاب مهتنواعمو « مهئاساوم ىلا

 ذقتنو ؛ ءادعب اوناكناو « نيسئابلا دعاسن نأو ؛ دعابالاو براقالا

 راصنأألاو لهألا نم اونوكي مل ناو «راطخألا قز آم ىف نوعقي نم

 نأو ؛لئاذرلا نع ىلختتو . لئاضنلاب ىلحتت نأ لامجالاب انيلعو

 لمجت ًالأو ؛ باقعلاو باوثلا ساسأ اهنأل «ةدومحلا ةينلاب انلامعأ نرقت

 ن“ ةجرخي كلذ نأل « ضارغألا نم ضرغ لينل ةعبرذ فورعملا
 ٠ ةليذرلا لامعالا ةرئاد نم هجر ل ناو « ةليضفلا ةرئاد

 ع.تجاف ؛ ةميظع ًالاومأ هل رمد قيرحب بيصأ ًارجات نأ كح

 مهاخأ باصأ ام ىلع مهنزحو مهفسأ اورهظأو «راجتلا نم هناوخا

 ىخأ كراشا : هلوقب هباطخ مب لك ناكو ؛ ةضيرع ةليوط تاباطخب

 ىنا :لاقو دوقت سيك هديب و رخآ ماق نأ ىلا . مظعلا هباصم ىف

 نم ىلا هرظن تفلو « تاهينج ةرشعب ميظعلا هباصم ىف ىخا كراشا

 باب حتفو « ةرشعب لاقف ؟ ةكراثت ب تنأو : هل لاقو هراوجي

 : رد ىلإ وول ثدي مسا ةيكن تلازف . قب رملا ةلكا ام هيلع ضع لام هل ممتجاف ؛ باتتكالا

 «ًالمف نكي ملل اذا لوق ىف ريخ الود هباصم ىف ىلعتلا كارتشالاب لجرلا

 ) ىعضولا نوناقلا - «؟ د

 ًاساسأ نوكيل « تاموكحلا ةعضت ىذلا نوناقلا وه ىعضولا نوناقلا

 ةيدرفلا ِهقوقحي دارفالا نم درف لك عاتمتسال ةدعاقو « ىرادالا ماظنال
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 وأ ًايانج ًالوئم ناك الاو ) ناسنالا ىهني ىذلا وهو ؛ ةيعامجالاو

 «ذقنيحو . ةمألا وأ درفال ررض نع أثني لمع وأ لوق لك نع ( ًايندم

 .ّالا سبيل ةليضفلاب كسلا ىلع انثي ىذلا « ىبدألا نوناقل ًارباغم نوكي

 « ماع نوناق هنا رابتعاب « ىعضولا نوناقلا مرتحت نأ «ائيلع بجاولا نمو

 هيف تّيعورو ؛ ةيبايناا سلاجلاو « ةيعب رشتلا ناجالا ءازآ ىلع ىنبنا

 ام هيف ناك ولو هدقتن نأ ال سيلو ؛ ناكمالا ردقب ةماعلا ةحلصملا

 ءارآلا ددعت عبتست «دارفالل داقتالا ةحابا نأل . داقتتالا بجوتسي
 . تاليحتسملا نم ةددعتملا ءارالا نيب قيفوتلاو ؛رظنلا فالتخال

 ةريدللا ةحيحصلا نيناوقلا ىه ةلداعلا نيناوقلا نا «انضرف اذاو

 هريمض ىلع لّوعي نإ «ىنطو لك ىلبع بجاولاف « مارتحالاو رابتعالاب

 ؛ ةيمومعلا هتايح ىف ىعضولا نوناقلا ىلعو ؛ةيدرغلا هتايحب قلعتي مف
 . ةيعامجالا ةئيملا ةاضق انسلو ءانسفنأ ةاضق انأل

 لالتخالا ره امنوصي ىذلا كاملا جابس نيناوقلا مارتحاف

 ربتعاو . مهدالبل ريما نوبحي نيذلا ءالقعلا أدبم وهو ؛لالحتالاو

 نينلأو ةئاملث ذنم (انيثا ) نانويلا ةرضاح ىف ناك هنا نم ىح اهف كلذ

 مهحو « نابشلا بيذهت ىلا فرصنا ( طارقس ) ةعسا مك عة

 مدكاوممجأف « هي رشاعم نم قيرف هيلع دجوف ؛ هئدابه كسفلا ىلع
 . هيلع تكفل « ةدساف ةكحم ىلا هوقاسو « هيلع اولوقتف « هكالها ءاغتبا

 رارفلا ليبس هل اودهمو 4 نير سوملا هراصنأو هءايشأ نم قيرف ىربناف
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 ناو

 « هيلع اوملأف « مهيأر فختساف . هنالآ نم صاختلاو « نجسلا نم

 نيناوقلا فلاخأ نأ ىل مهيأ « «نطولا نيناوقو» ؛ًالئاق مهيف حاصف

 نا «كتوص تبجأ اذا نقوأل ىنا ؟اهءارتحاو اهعابتاب قحأ انأو

 : ةلجلا هذهب ىنيدانيو « ًاديدش ًاحيب وت ىنخي وي يريمض

 « ؟ طارقساي كدالب نوخنأ د

 ةوق ىه ىتلا نيناوقلا مارتحا عم .ىرب انأو توم نا ! ال ! ال

 ٠ ىل هومتتيز امم ريخ « هدعاسو نطولا

 لب. ؛ ىعضولا نوناقلا عابتا ىف ًارصحن٠ بجاولا مايقلا سيلو
 قلعتب ال « مدقت كلوالا نال . ًاضيأ ىلدالا نوناقلا عابتا بجاولا

 نابجلا لودكلا لجرلاف . ةعاجلا وأ درفال ررض ةنع أني نمي آلا

 ىأ . هريمض ّذلا هبقاعب الو « ىذأب ىعضولا نوناقلا ةسمب ال « لهاجلا

 « ناكمو نامز لك ىف ةليضفلا ةاعار» ىلع انضحي ىذلا ىبدالا نوناقلا

 . ةيهلالا بهاوملل ناديه ةربتعملا ةايملا هذه ىف لمعلا ارا

 « بدألا » (؟)
 ؟ بدألا ملع فرعتأ -- ذاتسالا

 . هكرتا بجي !ءو « هلعف بجي ام ىلا انهبني نا عمسأ - ذيماتلا

 لمعت -ذاتسالا

 انريمضب ءافتك ١ « معلا اذه ةفرعم ىلا ىعاد ال « نذا - ذيماتلا
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 دنع انبقرب ىذلا ىعضولا نوناقلاو « سشلاو ريخلا ىلا اندشرب ىذلا

 .ريمضلا روتف

 ؟ كذا ًالاثم دروت نأ عيطتست له - ذاتسالا

 . طاسب ىلع اهدادم لاسف « سمأ ةربحلا تانك« رن - ذيفنلا

 ءدب ءىداب تلف ؛ اهأتك ن مع تمبغتسا « ىتأ كلذ تدهاش الو

 مىنكلو . ةءدللا دحأ وا ةّرهلا وا يرلا ىلا كلذ دانساو «راكتالا ىلا

 ىلا اهرظن درجمب قحلاب ترهجو « ىريمضا تيفصألب ؛ كلذ مطتسأ
 لئاسملا رئاس ىف بدالا ع ةسارد نع ءانغتسالا نكي « نذإو 7

 ( ىعضولا نوناقلاو ريمضلاب ) ةلئسملا هذه ىلع اسايق

 كريمض اهله - نككو . حرص باوج اذه ؛ ىنب اي - ذاتسالا

 ؛ ةب رن الو دبعت الب « دحلا اذه ىلا

 اذا « ةبيط ءىدابمو ةلضاف قالخأ اذ نوكت نأ ليختت لهو

 دحأ كادي م وأ « كادلاو كدبعتي لو « ءارحص ىف قانتالا تأشن

 « هقيرط ىف ًاكسم ىمعأ تفداص اذا ؛ رشلاو ريدا قئارط ىلع
 ةكك تيطعأ اذا وأ ؛ كعم ام ًاهرد هئاطعال كردص حرشناو
 ىذلا اف - رغصالا ءزجلا لوانت ىلع ترصنقاف « ةيواستم ريغ اهماسقأ

 ىلع راصتقالا ىلاو « ىلوالا ةروصلا ىف ىبعألل ناسحالا ىلا كعفد

 ؟ هدحو ريمضلا ىلا كلذ عجربأأ « ةيناثلا ةروصلا ىف ريغصلا ءزجلا

 ىو « كبذعو كابر نم ىلاو «ريمضلا ىلا عجري امنا ٠ !الك
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 « ةليضف ناسحالا نأ ىلا كدشرأو « ةفيرشلا كطاوعلا هذه كيف

 . ةليصف رغصالا ىلع راصتقالاو

 ةلالدلا ىف ىنكي ال هدحو ريمضلا نا « ىنب اي عت كلذ نمو

 « قالخالا ميوقتو «سوفنلا بيذهم نم َّدبال نأو ؛ رشلاو ريما ىلع

 ؛بدالا مع نيع وهو « ّرشلا ةبناجمو ريا ةمزالم ءرملا دب وعتو

 رئامضلا تناك ولو ٠ مالسلا مهيلع لسرلا لاسرا ىف محلا وه كلذو

 بانتجاو « رماوالا عابتا ىلع ثحلاو «داشرالا ىف ةيفاك اهدحو

 بدألا ملع سيلو . نيرذنمو نيرشبم لسرلا هللا ثعب ام ؛رجاوزلا

 ةنكلو ؛اهوحتو ةسدنهلاو ربجلاو باسحلاك «لاثملا ةبعصلا مولعلا نم

 . لمعلاو لوقلا ىف اهم ذخألا ىلع بردتلاو « ةبيطلا ىدابملا نع ةرابع

 مارتحاو « ةهازنلا ةليضفو ءىتاسنالا فرشلا مارتحا « 5 ام ىهو

 ... كللذ هبشأ امو نطولا بحو « نيناوقلا

 دنسي ىذلا كذاتسا مث « كوبأ مث ء كمأ معلا اذه لوألا ملحلاو

 . كلتيي رث'مامتا هيلا

 نم سيل هاو «ديفم بدألا لع فأب تمنتقا ىنب اب كنأكو

 ىف قافتالاب تبني ىذلا تابنلا هباشيف ناسنالا لمهي نا نسحتسملا

 ةرجشلا رك نبب ًاقرف كانه ناو ؛ةبصخ ضرأل لقني الو « ناكم ىأ

 . ءاهلا طئاسوب امسراغ اهدبعتي ىتلا ةسورغملا ةرجشلا رو «ةيربلا

 لبعو ملام نسحب « مهنتي رتب ىنتعي نيذلا لافطالا نا ؛ ىنب اي
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 تا

 . ةبيط ًارامث رقت اهب ىنتعي ىتلا راجشالا نا او ؛ مهلبقتسم

 ملعنأب 8 نأ زاج « هقالخاو هباذآب ناسنالا ةميق تناك اذاو

 00 صخشلا ةميق عفر ىتلا مولعلا صخا ن هرم بدألا

 هيدأ | نمو « هلّمع نم لضفأ ةبه 'ىرغال هلا بهو ام

 هب قيلأ ةايحلل هدقنف ادقف ناف ؛ىتفلا ةايح اه

 فيض
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5 
 ١09 - ةرسالا »)

 نع هزجعل « ادرفنم شيعي نأ عيطتسي ال « عبطلاب ىندم ناسنالا

 ناك « نب رخالاب هعامجا نء دب ال ناك اذاو . ةايحلا مزاول عيمجي مايقلا

 . مهقوقح ةاعارم ىلدألا نوناقلا تابجاو نم

 ىتلا (ةلئاعلا) ةرسألا ىه « عامجالا رئاود نم ةرئاد لوأو

 ةيعجلا رئاود قيضأ هو ؛ امهدالوأو « مألاو « بألا نم بكرتت

 طسبأو «رصانتلاو نواعتلا أدبم ىلع ةامملا هذه ىف لمعت ىتلا ةيرشبلا

 . ىقانالا عمتجا اهنم نكتب ىتلا تايعجلا

 ناويملا ىفاهدوجو ليلدب «ىعيبطلا ماظنلا راث 5 نم رثأ ةرسألاو

 اهادع ١ ءاضعأ فئاظو فلاخت ءاهئاضعأ فئاظو نا ّآلا ؛ مجعألا

 قرافي ال ركذلاو « اهنع عفادتو « اهخارفا ىذغت رويطلاف . رسألا نم

 كلت ردتقت ىتح هركو نع دعي ال اهالكو ؛ ةناضحلا ةدم هاشثأ

 لداعي ال « هلك كلذ نكلو . اهسسفنب لقتستو « ناريطلا ىلع خارفالا
 بجي نذاو . ةبحمو « ةققشو « نانحي كتب رن ىف ناوبالا هلمعي ام

 . قوقملا نم اهل ا فرعت نأ كيلع
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 وانو تع

 لوثسملاوهو «هيلا بسنت ىذلا وهو ؛بألا وه ةرسألا سيئرو
 نوكت نا ىلع هتجوز دعاعي ىذلا وهو « مهريسو اهئاضعأ ةشيعم نع
 . اهدالوأو اهاعرب و اهدعاسي ناو «ةايملا ىف هنكي رش

 تسلو ! سأراب بألا هبشأ امو ء مسللاب ةرسألا هبشأ ام

 ؛ مسلمو مهيرشمو مولكأم ىف ةرصحنم «هئانبا وحن بألا تابجاو

 لالا تضنقا اذاو . . مهقالخأ ميوقتو ؛ ؛ موعابط بيذمت لواتتت اهنكلو
 تايجاولا كلتب مايقلا ىف مأل | ىلا دهع «هترسأ نع هدعب'

 ديت ىتلا ىه اهنأل ؛ فئاظولا فرشأ نم اهتفيظوف ؛ مألا امأو

 ةثادح ىف ةيسفنلاو ةيمسجلا مهتييرت ىلونتو « مديع لّرأ ىف ءانبالا
 . رجلا ىف شقنلا خوسر اهئانبا سوفن ىف اوهلاعت خسرت ىتلا ىهو « مهنس

 تايالولا ةيروهممج سيئر ( آنامءماه ) « ناوكتيل ل مهاربا نا ليق

 ىلا هداهتجاو هّدجب قرت دقو «ريقف باط> لجر نبا ناك« ةدحتملا

 : هبصنم ةنوثنهم هيلع اودفو نبذلا دوفولل لاق . ةموكشملا ىف زكرم ىمسأ
 < *ىش لكب اط نيدم !نأ ىتلا ىتدلاو نم حدملاب قحأ تسل
 ىف شوقتلا ماسترا «راغصلا ةليخم ىف مسترت مالا ميلاعت نا معن

 فاتخم ىف مهيلع أرطي ام ةفرعم لافطالا بيم ىلع ردقأ ىهو ؛راجحالا
 ءاضعأ نممأل « بومشلا ءاقترا ساسا تانبلا ةيب رتتناك اذلو . مهراوطأ
 .روصعلا ”رم ىلع اهراث 'ىجمنن ال ىتلا لزنملا ةسردم « لوألا ةسردملا

 بألا نعزاتت مألاو . ةرسالا ىف مرتحم ىأر امبياكن يوبأللو
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 تمي

 ىلع اطرح ءابتحصو اهتحار ةيحضال دادعتسالاو ةقنشلا ةدايزب

 . اهئانبا ةحار

 « ةرسالا ءاضعأ ىلع ةيعيبطلا ةرطيسلا نم هل اهب اهنع زان بألاو

 . اهماظنل ةنايصو ءاهناكل ًاظفح

 ؛ هءازآ اومرتحيو « هرماوأ اوني نأ « مهبلع بجاولا نءو

 ىف اهنأل ؛ةرسألا نوئوشب قلعتي ايف اهمأر ءادبا ىف ًاضيأ قحلا مأللو
 . تاجردلا لك قوف ةيبدالا اهتجردو « بألا ةبترم

 تابجاولاو «ةيلهألا ةبحلاو « ىلزنملا طابترالا لثمت ىتلا ىه مألاو
 . ءانهلاو ةدامسلا بابسأ ”ىببن ىتلا ىهو « هلزنم لجرلا طب رت ىتلا

 امتابجاو ءادا هيلعو « هترسأ ىف ةيعامجالا ةئيملا لكو بألاو

 ىدئويل «لابلا معان « نيملا ريرق وهو «هئاتبأ دحأ تفطتخا ابر ىتلا

 هنبا سفن ىف سرفي ىذلا وهو . ًارابتعا ىمسأو ًالاحي عسوأ امد
 نع عافدلل دعتسيل «هبلط دنع دنجلا كلس ىف هماظتنا بوجو ءاذه

 نم تاو «هترسأب ًاصيصخ سيل ةنا هتأشن ذنم ةمهغيلو «هدالب
 وأ ةيرملاب بطخ لح اذا. «هحور ةيحضنل دعتسي نأ هيلع بجاولا

 . نطولا ةمالس

 ديهشلا فيلأت (1101265) « ساروه ةياور ثيدح كانأ لهو

 نيتنيدم اتاك بلآلاو امور نأ امتصالخو ؟ ( تمرمعنااع) لينررك

 تدحتاف « ندملا رئاس نيب لّوألا ركَرملا اتعزانت اماطو: « نيتفيظع
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 امور نم ةثالث « بلالا نم ةثالث عراصي نأ « للا ىلع ةظفاحم ءا ارآلا
 ةلضانملا ىف حرجخل . اهوبدنم بلغي نا. لوألا زكرملا نوكي نا ىلع
 ثلاثلا ىلوو امور ىبدنم نم ناثثا لتقو ؛ةثالثلا بألا وبودنم ىلوالا

 . مرودص نم مهب واق تعزتنا ةرثوم ةحيص نامورلا حاصف « رابدألا

 ةمور ىبودنم دلاو ( ساروه) تابيرق ىدحا ( ىلوج ) تعرساف

 تلمح اهنا تليختو « رفصالا هنبا ةاجتو امور مازهماب هتربخاو « ةثالثلا

 ًالهجو «ونطول هنبا نم ةنايخ كلذ ىأر ساروه نكلو . هيلا ىرشب

 ؛ نايح هاوخاو «ةمواقملا لك مواق هنبا نأب ىلوج تباجاف . ةنع عافدلاب
 ةطاحا هب اوطاحا نيذلا ةثالثلا ماما عافدلا نع ًازجاع هسفن ىأر نأ انو

 : اهوقب ةنع عافدلا ىف تلسرتساو «برهلاب صاخت « مصعلاب راوسلا
 ساروه اهباجاف ؟ ءادشالا موصخلا ءالكوه ءاّرآ هلمفي ناك ىذلا امو

 « ! تومي نأ بجي ناك » : ىروهج توصب

 ناطوالا ةب لعج بأ نم ثعبنا ىذلا « بيهرلا توصلا اذهف

 اودهاش نيذلا نيعماسلا سوفت يف ريثأت مفعأ هل ناك « ءانبالا ةبع قرف

 ءاكيلا ىف اوقرغتساف ؛ةيمومعلا حتسارملا دحأ ىلع ةيوارلا هذه ليث

 رابخاب تلجست (ىلوج) نا اوءاع ىتح « مهعومد فيت مو ًاليوط ًانمز
 لتق ىف لاتحا باشلا كلذ نراو ؛ ةقيقإلا فلاخي اب (ساروه)

 ءاننقا ىلع هب رهب مهلمحي « مهتاحارج تناتخا نيذلا ةثالثلا هموصخ

 راخنب زوثلاو « بقاعتلا ىلع مهلتق نم هنكتو :ادنجاو ادعاو مرا
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 عامس نع هينذأ مصأ ىذلا خيشلا كلذ رورس مظعأ امو .راصتنالا

 ! ةيكأبلا كلت عومد دهاشب العا هينيع ضمغأو « ( ىلوج) عافد

 « ءانبالل ءابالا تابجاو - ”د»

 < ىداملا ءانتعالا »

 . ةيمسج ةيبرن مهئانبا ةيرتب ةيانعلا «ةبوبألا تابجاولا لوأ
 ىتح ؛ ىرطفلا ناثملا لماعب بجاولا اذه ءادآ ىلا نوعوفدم ءابآلاو

 نئسلا نم ةنس ىهو «هدالوا دبعت ىلع ًاضيأ عوبطم مجعألا ناويحلا

 تعاطتسا ابر ناويملا راغصنا ىلع . نوكلا نارمع اهاضنقا ىتلا ةيهلإلا

 ةناف « لفطلا امأ . مايأ ةعضب دعب اهسفن رع عافدلاو «لالقتسالا

 . ةلوذطلا راوطأ عيمج ىف هدبعت ىلا جاتمم

 ؛ مألا ىه ةعونتملا تابجاولا هذه عيج ىدأوي ىذلا نا بير الو

 رثوت ىتلا ىهو ؛ هبايثو همسج ةفاظن ىلوتتو «هاعرتو هعضرت ىتلا ىهف

 . تاعاسو ةعاس اهدي ىلع هلمح لبستستو « اهنحار ىلع هتحار

 نم ضرم هارتعا اذا « اهعومد بكسنتو اهبلق رطقني ىتلا ىهو

 دمتسي ىتلا هلامعا ةرشابم ىف هتاقوا فرصب ةناف « بألا امأ . ضارمألا

 هنطع ىف ةرصحنم لذطلاب هتلصو ؛ةيبطلا ةايحلا ىلع هدعاس ام اهنم

 . ةيداملا هنوؤشب مايقلاو « هيلع

 . همأ صاصتخا نم هتلوذط دهع ىف لفطلا نأ ذخوي كلذ نمو
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 نينملا طايترالا كلذو « دح ال ىتلا ةقفشلا هذه ىف رسلا وه كلذو
 5 مص ال ىذلا

 نيفاطعتاو ءمتاممأ ةقفش ماودلا ىلع اوروصت ءءانبألا اهمأيف
 ”نباضقب اوفرقعاو ؛ يلاوحأ عبمج ىف مايا < هدو و
 نبذلا نا .نيبلاط٠ قيقح ىلا اوعراسو « ةينالعو رس نهوم رتحاو
 . نوحلفملا م كئاوأ « نولضف نوسني الو مهنابمأ قوقح نوعرب

 نف « هل هيبأ تابجاو تددعتو تدد « لفطلا ع اذاو

 رظنلاو ةبيطلا لووملا هيف ىلري اب هدهعتو « ةسردملا هابا هلاخدا كلذ

 ةايحلل هدادعاو « لامعالا رم ةمئالي ام رايتخاو « هلبقتسم ىف

 . ةيضار ةشيع شيعي نأ دلولا عاطتسا هوبأ تام اذا ىتح «ةيلالقتسالا
 هلمعي اذا « هتعر زم ىف حالقلا هابأ فلخي لفطلا نا انضرف اذا انذل
 . ةحالفلا هماع دق هوبأ نكي مل أذا

 اذا ىتح ؛ لامعالا نم لمع ىأ لوازي نأ لثطلا ىلع بجاواف
 ىلا هلعىف رمتساو داع «هيدلاو ةنوم؟ ةيركسملا ةمدخا بجاو ىدأ
 ءىناكي نا هل ىنستي كالانهو « ةئينهلا ةايحلا بابسأ هيدل رفوتت نأ
 - دهملا ىف وهو هيلا انسحأو ؛ ةحيحص ةيبرت هاجر نيذالا هيو
 . امهردص حرشو ام صالخالا رهاظمنم امهيرب نأو' :نانحإلا لك

 ءانبالا صالخاو « ءابألا رح نا ! هالحأو ودل كلذ لمجأ ام
 ةيتيبلا ةداعسلا ماوق
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 « ةيدألاو ةيلقملا تابجاولا »

 « ًاضيأ ةيدأ ةيلقع ةيرت ءانبالا ةيبرث « ةيوبألا تابجاولا نم

 اهئاضعأ عرم اونوكيل « كلذب نيوبألا بلاطت ةيعامجالا ةئيهلا نأل

 «ةيمسجلا ةيب رتلاىف ةرصحنم ةيوبألا تابجاولا تناك ولو . ةحيحصلا

 يشن نأ ىلا اهراغص ىبرت ىتلا ناويحلا عاونأ رئاس ناسنالا هبشأل

 :ايناثو اهكرش

 ادبعي نأ ناوبألا داتعا دقو . مهاغتلا رود ةيبرتلا هذه أدبمو

 ىلع قلت الو « تافارملا الا هنهذ ىف ثبت ال « ةلهاج ةأرما ىلا لفطلا
 لفطلا يشيف 4 نيطايشلاو نيذوعشملاب ةقلعملا تاهرقلا الا هءمسم

 . ةدساف ءىدابم ىلع

 تايبرم ىلا الا امهئابا ةيبرت ادنسب لأ امهيلع بجاولا نا عم

 ىف لفطلا اهبني نأ امهيلعو ؛ ةحيحصلا ١ىدابملا سرغ ىلع تارداق

 « بيجعلا ماظنلا نم نوكلا اذه ىف هدهاشن ام نأ ىلا هدهع ةثادح

 نوكي نا دب الو « ةحبحص ةيعيبط سيماون ىلع هب رج ةجيتن وه امنا
 تاملظلا لمجو ضرألاو تاومسلا قاخ ىذلا هللا وه ءريظع ملقنم هل

 . امسفنب دجوت مل ةسوسحلا تاعونصملا هذه نا ىلع ًاسابق ؛ رونلاو

 هادشريو «ءاملعلا اهررق ىتلا قئاقحلا مارتحا هادّوعي نا امهيلعو

 خيراتو « ىعيبط خي راتو « ءايميكو ةعيبط نم ةفلتخلا مولعلا دئاوف ىلا
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 تواص

 بسانت ةلاحب كالذ ريغو بدأو « ىمايس داصتقاو ةضايرو « ىرشب
 . هكارداو هدادعتسا

 هيلع بجي اه هاهلعي و ء نطولا بح هسْفن ىف اسرغي نأ امهياعو

 لوأ ىف كلذ لك . ةيعامجالا قولا نه هيلع امو هل ام هامهغيو هل

 . همدو همحلب جزيل هنأت

 ةسردملا ىف هنبا ملعي نا بالا ىلع بجو « ميلعتلا رود ءاج اذاو

 وأ « ةيمويلا هلامعأ ىف هتدعاسم ىلا جات ناكولو ؛ ًاحيحص ًايلعت
 كلذ نأل . ىلزمملا ريبدتلا ىف اهتنبا ةدعاسمل ةجاتحم مألا تناك

 . ريصقتلا ةمذم عفدي ال

 ةمعن امهئانبا نامرح ىف ايل قحال نا ادقتعي نا اءهيلع بجاولاو

 ملعتلا

 نيذلا نيدوكمملا ءالهجلا ةشيع شيعيف « ةايملا تاديم ىف نالوللا
 . مهملاهج نع ةدامتسالا نولواحي نم عادم نونطني ال

 نيعتسي نا ةبغر ةيب رقلا هنبأ بألا مرحي نأ ةًرضملا تاداعلا ند

 نع جاع ةاهاج هنبا بشي نأ بألا ىضرب لهو « ديفملا

 ىف هسرغ ةرم ىنتجيل عئاص "ىأ ىلا هميلعت دهعي نا وأ « هلاعأ ىف هب
 «ةببط ةايح ايحيل «(ديفم ًاملعت همّلمي نأ هيلع بجاولاو .بيرقلالبقتسملا
 . عئانصلا ميمجو تاقبطلا عيمج ىف مّدقتلا نم دهاشي ام ىناعم كرديلو

 سلو « نبا امهنم لكل ناكو « نيرواجتم اناك نيحالف تفرع

 اهدحأ دمعف . ًاحيحص ًايلعت هنبا ملعت ىلع هدعاست ةورث امهادحأل
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 تح

 لبق ةيعارزلا هلامعا ىف هنواعي نأ ءاغتبا ةسردملا نم هجرخاو هنبأ ىلا

 ناو « ةءاعتام ىن نا ةجيتنلا تناكف ؛ةبانكلاو ةءارقلا نقتي نا

 دينجتلا داعيم ناح ىتح « غارفلا تاقوأ ىف بعللاو وبلا ىلع فكع

 لكشب هتابجاو ءادال هدادعتسا مدعل « باقعو ةناها نيب هتدم ىذقف

 نالمعي ذخأف «هبايغ ءانثا اهجوز تدقق يتلا همأ ىلا داعو . ىضرب

 ىدحاب نرخقي نا هل نسي لو « ءانعو رسع ىف اشاعو « ديهز رجأب

 هربك دعب هتلاح ءوسل هنع نهضارعال تايتفلا

 ةرشع ةعبارلا نعان نا ىلا ةسردملا ىفهنبا لبعأ دقف «رخآلا امأ

 ىلا قرتف ؛ طاشنو ةيانعب هتابجاو ىَّذأ « دنجلا كس ىف مطتنا الو

 ىلع ًاماسو زاح اك« ةيلاع ةبتر زال « رارمتسالا ىلا لاءو مزالم ةبتر

 هلو هيبأ ىلا كلذ ع داغو 0 رثلا عئاقولا ىدحأ ىف هحرج رثأ

 هلزنم نم ابيرق ناك ارجان تقفص ةيضرم ةريس هلو « ريسي ريغ شاعم

 شاعو « تابّدهلا تايتفلا ىدحاب نرتقا مث . هيناك هذختي نأ ىلا

 ةحالف نع اههزجع دنع هيوبأ نواءي نال ًدعتساو « ءادعسلا ةشيع

 ؟ ميلعتلا لضف ىلع ًافاك ًالياد كلذ سيلأ . ضرالا

 « ةليضف لك هبا ىلا ببحي نأ « ًاضيأ بألا ىلع ببلولاو
 مارتحاو « تاداعلا مظنت هدّوعي أو ؛ ةليذر لك هيلا ضفييو
 هب رشاعمو هسفن

 هل نوكي تنأ « هئانبا ةيب رن يف رصقي ىذلا بألا بسحو
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 . رارشأ ءانبأ ةيرشبلا ةيمجلا ىف

 هل بري نأ « ىئانويلا فوليفلا ( بيتسرا ) نه لجر بلط
 نأ ىننكمي : هل لاقق لجرلا ىلع لقث الا فوسليفاا بلطف ؛ّنبا

 ! نادبع كدنع نوكيف « معن لاقف . ًادبع رادقملا اذهب ىرتشأ

 ىناسنالا م.تجلا ىف هل نكي نا « هئانأب ىنعي ىذلا بألا بسحو

 . مهيرشاعم سوفن ىف ؛امش ةناكم مل «راربأ ءانبأ

 لاقف . لوقلا ىف ندحأف نومأللا ىدي نيب ماكت ىف نا ىح

 معن لاقف . نينماوملا ريمأ اي بدألا نبا :لاق؟ تن نم نبا : هل

 ش . هيلا تبسننا بسنلا

 ىف ةاحنلا مامإ ىنادككاب ريهشلا ةزمحنب ىلع ديشرلا نوراه قلو

 بجتحا ناكو « هلح نع لا'وسلا ىف فطلتو هكوع فقوف . هرصع

 بدألا ةرمث نم نكي ملوثو . نينمؤملا ريمأ اي ريخب انأ : لاقف ضرأ
 . ريذلاب هلاعدو «ىنكل نينموملا ريمأ فوقو نم هلىلاعتّللا بهو ام ريغ

 ؛ ةبيطلا ءىدابملا هئانبا نيقلتب بألا تكي نأ ضرغلا سيلو

 ةيبيذمت ةيلمع ًاسورد مهيطعي « ةنسح ةودق مل نركي نا بجاولا لب

 الا نوركصتي الو «دياقتلا ىلع نوعوبطم لافطالا نأل . هلامعأب

 . مهتاك احح ىلا ىرطف لماعب نومفدنيف ؛ مهلا ىف لاكلا

 « ىضاملا نرقلا رخآآ ىف صوصللا نم ةباصع معز نا ىح دقو

 ةشيع شيعي نأ هل ترسب ةلئاط ةورث اذ حبصأ « ةيلقص ةريزج ىف
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 لبج ةق ىف ةنأل « هيلا ءادتهالا دحا عطتسي مل ىذلا هلزنم ىف ءاخر

 ؛ ةعاطلاو ةيانالاب هتاكيس نع رفك« هتايح نازيم لام امل ةناو . خماش

 هداف ةناحير هنبا نا هداقتعال مظع ردك ىف ماودلا ىلع ناك ةنكلو

 ىف خسر دقو .رارشالا نم نوكيو « هرم وهقيس © هلامآ عضومو

 ىف حالف ًلض ذا « ةثداملا هذه نم ةجتنتسا ا داقتعالا اذع سنن

 هرسأو هنبا ةيقلف ؟ معلا كذا ًئاويح داطصا نا دعب « ًاموي لبجلا
 فطعتسي حالفلا نبا لبقأ ىتح حبصلا سنت امو . هتءارج ىلع هتبقاعم

 «ءاشي كدمب ةنم صتقي ناو « هيبأ لحم هلحي نأ وجرب و « ميعزلا

 امم ؛ كالذ ريغ لاقو « باقعلا لاما نع هزجعو « هيبأ ةخوخيشل

 ع ىذلا هنبا ةلح نيبو ةلاخلا هذه نيب نراقب نأ ىلع ميعزلا لح

 هذه هنا ةيبرت ىف طئاسولا نم هذخحلا امع حالفلا لأسف « مايأ ذنم هلثقب

 . ءابالا قوقح نوفرعي نيذلا ءايقتالا فص ىف ٌةتعضو ىتلا ةيبرتلا

 «ميعزلا كردأ كالانهو . هنبا هب ىدتقاف اخلاص ناك هنأ حالفلا ةباجأف

 راجنلا رارشالا نم ناك وه ةنأل ؛رارشالا نم نوكيس هنبا نأ

 « هدلاو وذح ىتفلاوذحي ناورغالو »

 » ةيوبالا ةطلسلا ؟د

 كلامعأ نقتت نأ كايصوأ اذا كيدلاو عيطت مل - ذاتسالا

 لماعتو «بناجألا 95 بادآلا ىعارتو «كيملعم مرتحو «ةيسردملا
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 ىلا نسحو « نيسئابلا ىلع فطعتو « بناجلا نيلو ةعادولب كناوخا

 ؟ قالخالا مراكم ن٠ كلذ ريغو ءارقثلا

 « لصفلا في ءاضوضلا ةبناجم ىلا كادشرأ اذا امهعيطت لو

 كلذ ريغو « كلل سيل امع ضارعالاو « كلالمز ءاذياو « بذكلاو

 ؟ ةلوذرملا تانصلا نم

 ريما ىلا مجرت امنا « نيوبألا اباصو نا دقتعأ ىنأل - ذيفاتلا

 . ريمضلا هلمع ىلع ىننحي ىذلا

 « احابم ًالمع لمعت نأ كارمأ اذا امهعيطت مو ؛ عن - ذاتسالا
 كمأ كترمأ وأ «ديربلا بتكم ىلا ًاباطخ لصوت نا كوبأ كرمأ نأك

 ىف نأل امهمعيطتفأ ؛ دوعت ىتح ُهنع اايغ ءانثا لزمملا بقرت نأ

 نيذلا ةمدخلا نادرطيو نابقاعي اك « كادرطيو كابقاعي نأ امهتردق

 . نورماوي ام نولعتي ال

 ىف ىدوجو ببس اهنا ىلع ةينبم امهايا ىتعاط نا ؟الك- ذيماتلا

 . ةيلقعو ةيمسج ةيبرلا تبرأ ىف ميظعلا لضفلا اهل ناو « ةايحلا هذه

 نأ لذطلا ىلع بجاولا نم نأل ؛ىنب اي تبصأ دق  ذاتسالا

 « ا.هتايحب ةطبتر٠ هتايح نا فرعي ناو ؛ هيدلاو ةدارال هتدارا عضخي

 كلذ ىعارب ناو ؛ هبناجي تبني ىذلا لصألا ةايحب عرفلا ةايح طابترا
 . هبلاطم ةباجا ىلا ةردابملاو « هدبعت ىلا اممعفدي ىذلا في رشلا روعشلا
 نم ةبئاش هتفداص اذا ليثمت لمجأ اهنالثم ىتلا ةرفاولا ةقفشلا ىه كالو
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 هيرشاعم ىف سيل نا « ماودلا ىلع هنهذ ىف رضحتسي ناو ؛ بئاوشلا

 نادعسي ناذللا هاوبأ الا احيحص اًئح ةداعسلاو ريكا هل بحي نم

 . هتواقشب نايقشي و « هتداعسب

 ةعاطا امهعيطي ناو ؛ ىناعملا هذه لك مهني نا دلولا ىلع بجي
 ا.هحتاصنب لمعي ناو ؛ ناعلاو ّسسلا ىف اي صلخب ناو ؛ةيبلقو ةيمسج

 ةيدلناو « امهرماوا لاثتما ىف حالفلاو زونلا نا داقتعالا لك دقتعي ناو

 . امهمفلاَخ ىف نارسخلاو

 ةرشع ىتنثاو « تاونس رشع نيب هنس حوارتي دلو تأر دقلو

 « جرملا ىف هئاقفر عم بعلي نأ ةبغر ليصألا تقو جرخ 4 ةنس

 ةحيتنلا تناكف . دربلا ةفاخم هءادر ذخأي نأ ةترءأ ىتلا همأ فلاخو

 زهان الو ؛. . ىلا ةسيرف بهذي داكو «مايأ ةثالث دعب ضرم هنأ

 « هلمع ىف هنلخي نأ دارأ ىذلا هابأ ًاضيأ فلاخ «هرمع نه ةرشع ةثلاثلا
 ءايف ؛هيبأ ةعانص ن٠ جفرأ ةعانص سراي نا ءاغتبا سيراب ىلا رفاسو

 حبصأو « ضارعالاو لاعلا ةتوضأ دقو « ةييلناب نينس ثالث دعب

 نه لمع ىف هعو رش اهيلع فقوت ىتلا ةحصلا باستكال ًالوأ ًاجانحم

 . امهتاصتب فانختسالاو «نيدلاولا ةئلاخم ةجيتن هذه . لامعألا

 اوغصاو « مهيهاون اوبنتجاو « كيدلاو ىماوا اوعبتا ؛ ءانبالا اهيأيف

 . اهظع او ار مهئارأب اونختست الو « مهئاصنل

 ىفلأ ذنم ) «نامورلاو نانويلا ةعيرش ىف اربتمم بالا ناكدقلو
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 نجسلاب ةبقاسب نا قحلا هل ناك كلذلو ؛ هنبال قلطملا كلاملاك ( ةنس

 مساب ىلحتلا قحتسي ال ناو ءميقتسم ريغ هنا دجو اذا برشلاو

 نا كلذ نم . ةصوصخم لاوحأ ىف هلتقب قحلا هل ناك لب ؛ةئزسأ

 ةنأل «مادعالاب هنبا ىلع مح ( 81201105 ) سفيلنام ىنامورلا دئاقلا

 ناو ؛ هيلع هراصتنا هل عفثي و « هيأ ىمأ فلاخو ّودعاا براح

 ناخذنأل « لتقلاب هنبا ىلع ّح ( 8طتخألو ) ست رب ىناءورلا لصنقلا

 هرابتعاب ىناثلا نمو . ًادئاق هرابتعاب لوألا نه محلا ردص دقو . نطولا

 ىلإ ىضغي ال اب هنبا بقاعي نا بآلاف «ءدبعلا اذه ىف اءأ . ًاكاح

 ناو ثادحألا نجس ىف ُةجزي نا هلو ؛ هئاضعأ نم وضع فالنا
 هجاجوعا موقِي نا هدحو هلو « لثتعي مل اذا ةسح

 . ىرخأ ةريثكلاوحا ىف ةيوبألا ةطاسلاب فرتعي ىذرُلا نوناقلاو

 سبل نكلو ؛ هلامعا ىف ًارح نوكي ني رشعلاو ةيداملا ىف ىنطوأاف
 . هيبأ ةقفاوم الا « نيرشعلاو ةسمالما زهاني نأ لبق « جوزتي نا هل

 وأ ىعضولا نوناقلا ةطساوب هبال عضخي الف ءدحلا اذه زواجت ام اذاف

 نم هيبأ نيبو هنيب 1١ هل روصي ىذلا ىسفنلا هروعشب لب ؛ ةطرشلا

 مات اهكردي. ال ىتلا ةسدقملا قوقملا نم هل هيلع اءو « ةمرتحلا قئالعلا

 . الماك ًالجر راص اذا آلا كاردالا
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 هد ا عمادس

 « نيدلولا ما اريحا - ع »

 ىف 'ىطخم وهو « اهيأر مرتحبالو هيدلاو فلاخي نم ءانبالا نم

 هعاتمتساو امهلظب هلالظتسا نع ًالضف ةنأل .. . ًامظع أطخ كلذ
 انك انتزاع نم بستكي مو « امهك اردا كردي ال4 امهمعتب

 ةعاط ءنطاب و ًارهاظ مهيدلاو اوعيطي نأ ؛ءانبالا ىلع نذا بجاولف

 نييدلاولا مارتحا نا . مارتحالاو ةبجحلاب ةنورقم «حبحص روعش نع ةرداص

 5 مارتحالا ةقيقح فرعت له . رهاطلا باَقلا ف ثعذي نوع لَو

 كسأر قوف اهدقع روثنملا بكاوكلا ءايض تسن آو ليللا لبقأ قم

 ؛ ىلعألا الملا نم كبقرت نويع اهناك « ةملظلا باجح قرخمت ىتلا

 ةدعر نأب رعشن الأ ؛ نوكلا أدهو ضرالا ىلع نوكملا داس يتمو

 ربتمملا «كالفالا هذهب ةقلعتملا ةيقابلا ةايملا ىف ترك اذا . كتذخأ

 ًارثأتم « كرغص ةيان ىف ًاريغص كسنن ىرت الأ. ؛ ًانعث اهنن لك

 الأ « بئاجعلا هذه دجوملا ةردقب رقت الأ ؛ةديدعلا رظانملا هذه

 ًامشاخ « ةربعتسم كنويعو كِينِكر ىلع عوكرلا ةبهأ ىلع نوكت

 هانم ىنيدلا مارتحالا وه مارتحالا اذه ؛ هللا ةيشخ سرد ًاعدصتم

 5 ىدآلا

 هردص ىلعو « ةبامملا هولعتو راقولا هوكي خيش تيأر ىتمو

 ىف حرج ىدنج اذه كل ليقو 4 فرشلا ناونع «رمألا ماسولا
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 سبا هيد ١

 ىف هسفنب رطاخي بيبط اذه وا ؛ هدالب نع عافدلا ليبس ىف برح
 ةفوقو٠لجرلا كلذ ةايح نا تملعو ؛ هسنج ءانبا دقني نا ةبغر ءابولا
 ةلجتلا فونصب ًاقوذحم ةتيأرو ؛ ناسنالا ىنبل تاّرببلا ءادسا ىلع
 << ىتح فوقولاو همارتحا ىلا ىسفن لماعب عفدنت امأ . مارتحالاو
 ىف هنميب « ( ىلدأ مارتحا ) وه ًاضيأ مارتحالا اذه ؟ ىنطولا كلذ
 ناعيش » ( 1خ204) : تناك فوسليفلا لاق دقو . ةليضفلا رظنم سفنلا

 ونخلاو « جوربلا تاذ ءامسلا رظنم « ًاباجعاو ًامارتحا سفنلا نالمي
 < ًااجعإو ارو رس سوفنلا الي ىذلا ىدألا

 لاف ؛ ىونبلا مارتحالا وه « كيدلاوا بجاولا ماتم

 «امهوحن هللا بجاو ةاعارجب قحأ امهناف «كمأو كيبأل ني روعشلانيذه

 كلذ ماركا نم بجوأو دكوأ ايبماركاف «ةايملا ببس امهنأل
 . كلذ نم رثكا امهسفنأ ايحض ذإ « بيبطلا كلذو ىدنجلا

 ىذلا بألاو «اهدلوب ةيانملا ىف ضرملا باهم ال ىتلا مألا نا
 قحأل ءامهشيع هقري ام هلانبال رخدي نا ةبحم هتايح لوط لفتشي
 ةتييق نأل ؛ ًالهاج ناك ولو « هاوس درف لكن م لالجالاو ما رتحالاب
 ىتلا ةميظملا ةيانعلاب ةطبترد اهنكلو « معلا ةطبترم تسيل كازا
 . اهب كرمش

 « خويشلا مئوابآ مراسي دعب - نولباقي نيا ءانبالا نا
 ءانبالا مه ؛ راكنتسالاو ةءاسالاب « دملا اذه ىلإ مموغلبأو مموبر نيذلا

)0 

00091 



 ص626

 . نونعاللا مهنمليو هللا مهنملي نيذلا ءانبجلا ءاموللا
 مهأش مقتراو مرادقأ تاع ناو مهناف ؛ ءالضفلا ءاسنبالا امأ

 ةدعاق نوكي لب ؛ ٌةنه اوجرد ىذلا لوألا ماكو نم نواجخي ال

 فرشلا ليلاك أ نولمحي ؛ مهيدلاو ىلا نودوعي مهغوبن ةجحو مهر
 دقو « لضفلاب ارماع شعلا كلذ حبصيف « اهيلع اومص> ىتلا ىنسالا

 تاقعاشلا روصقلا ةنم تاخ

 « نيدلاولا ليم فارتعالا - هم

 بجو ؛ اهراهث نم كادهأو هتعرْزم ىف لاوجتلل كراج كاعد اذا

 نا بجو ؛ ايادهلب كنحتي نا داتعا اذاو . هعنص نسح هل ركشت نأ

 ىلع بجوت ناو « كيلع قح اذ هربتعت ناو ؛ ليجلاب هل فرتعت

 هراجشأ بر نع كقافر من ولو ُةمدخت ناو «هبلاطم ءادا كسنن

 راكتاو . ليمجال اكنم ءالقعلا رظن ىف تربتعا آلا او ؛ راجحألاب

 . اهنم روطتي نأ ناسنالا ىلع بجي ىتلا ةلوذرملا تافصلا ن. ليج

 ربتعي ناو « ليجلاب ليما لباقي نا ءرملا ىلع بجاولا نم نأل ؛ من
 . افورعم هيلا ىدسي نمل انيدم هسفن

 هيلع ناو « ةمظتنم هلاعأ تسيل «رجاتا ًانيس> نا انضرف اذاف

 نا انضرفو . .. ةدش ىف عقو ةدعاسملب كردي مل اذا ةناو ءةلئاط ًاويد

 . ةدشلا كلت نم هاجنأو رانيد فلأ ةضرقأ « ( ىلع) همسا ًاقيدص هل
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 لأ ءادا ىف ًارصحنم سيل « ةروصلا هذه ىف نيسح ىلع بجاولاف
 ام فداص اذا « ًاًضيأ اًيلع هقيدص دعاسي نا هيلع بجاولا لب ؛رانيدلا
 نوناقلا ران ىف م1 « ليمجلل كم ناك ّالاو ؛ ةدعاسملا بجوتسي
 نيدلا كلذ ءادا ىف فقوت اذا «ىعضولا نوناقلا مامأ اًبصاو ًامرجم «ىندالا

 ناسحالا ةازاجمو « ليملاب فارتعالا بجاولا نم ناك اذاو

 نيذالا هيدلاو ناسحا ناسحالاب لباقي نا ناسنالاب ردجأف ؛ ناسحالاب
 الل ّذتي ناو ؛ اءمتايح ىف اهلامعأ ةصالخو «امهداصتقا 5 رع هل اكرت
 « ةليضفلا ةبحاصم ىلا هداشراو « ةيسفنلاو ةيمسجلا هتيب رت ىف امهلضف
 ّةلأو ؛ ا.بيلع ءانثلاو امهدمحي ماودلا ىلع جبلي ناو ؛ ةليذرلا ةبناجمو
 ةءاكلا هذه رادقمام « ىرعش تيلو . ةيساق ةماكب هايمر اذا امهنم رثأتي
 . هتايح راودأ ىف هيلع اهاضافأ ىتلا « ةليزجلا لضاوفلا هذه بناج ىف

 هروعشإ مفدني الو « هيدلاوب تابجاوب فرتعي ال ىذلا دلولا نأ
 لهو ةيعامجالا ةئيها الو « نطوال ريخ ةنم ىجري ال ؛ اهئادا ىلا
 وحن ًالداع نكي ملاذا « اذان وأ « ًالداع ناسنا ىأ نوكي نا رّوصتي
 ؟ هيباو همأ

 نا بي كلذ لك ؛ ليجلاب فارتعالاو « مارتحالاو «ةعاطلاو

 ىلع فقوتت « ةيرطف ةبمغا هذه نا ىلع ؛ ةيبلقلا ةبحلا ًانورقم نوكمي
 بذجن..ةنأب ةلونطلا رود ىف رعشب مل نا -دلولا نأل . ناسنالا ةدارا
  ٌةانحو ًافطع نيءولمملا « نيمسابلا نيرفثلا كنيذ ىلا ىعيبط ليك
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 دعاو ا دن

 رادقمب هكاردا دادزا ءامن اكو . بش اذا كلذب رعشي نأ بيرال

 هلهأل هتبحم تاون مدنا ادا ؛ ناسحالا ن موا

 5 هتداعسل ن نالمعي هاوبأ ناك و مهم داعسل لدعيف ؛ هئانبا ىلع ةقفش

 )»2 مهسفنأ وحن دالوألا تايحاوات هاو

 نسح اي ةوخا كلأ  ذاتسالا

 0 4 م خأ ىل؛ من - - ديفا

 تاوتس تشابشن تح امنا كوت. . ماعلا اذه ةاثملا ني رحبلا

 . لبقملا ماعلا ىف ةسردملا لخدتسو

 ؟ امهمحتأ  ذاتسالا

 ها انبحأ 4 مث - ذيفتا

 ؟ ىنب اب ملو  ذاتسالا

 ؟ نوضغابشي ةوخالا له ؛ ىديس اي -ذيماتلا

 « ةفيرشلا فطاوعلا نم درجتي نم ةوخالا ىف ؛من ذاتسالا

 باح أشنم فرعت لهو ؛ ناسنالا ىلا ةنم برقأ شحولا ىلا نوكيف

 ؟ ةوخالا

 ناك ارو « ًافاو ًاحرش كلذ حرشأ نا عيطتسأ ال - ذيماتلا

 . ةدحاو ةرسأ نم مهنا ببسلا

 «٠ ةدحاو مأو « دحاو بأ نم اودلو مهما دير كلعل -ذاتسالا
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 لص

 عيتسي كلذ ناو « ةدحاولا ةرجشلا عورف نوهباشي كلذب مهناو
 . مهفالثثاو مداوت

 ةيوق ةطبار كانه نأل « ببسلا لك كلذ سيل نكلو ؛ من
 نم ءزجك نيوخالا الكن ا ىلع ةينبملا ةيبلقلا ةطبارلا ىه ؛ ىرخأ

 4 مهفطاعتو ةوخالا باحت نم دهاشن ام ساسأ ىهف . نيدلاولا مد

 . عابطلاو هوجولا ىف مههباشت نه نوكي ام عجرم ىثو

 ممروعش ىف دارفالا داحا نال ؛ نورفانتيف مطويم فاتك دقو

 سكملاب سكملاو ممداوت عبنتسي « ءايشالا نم ءىش وحن

 ساسحا ةاعارم وهو « ةوخالا َداونل رخآ ًايعاد كانه نا ىلع

 . اهئانبأ رفانت امهنزحي نيبذللا مهيدللاو
 . ءىث انع باغ ؛ ىديس اي - ذيماتلا

 ؟ وه ام - ذاتسالا

 ةرسألا ءانبا داحتال ةيفاك ء اهدحو ةبارقلا نركت ال مل - ذيغلتلا
 ةرشاعملاو ةطلاخلا ثرا ةرورضل « لويملاو براشملا ىف ةدحاولا

 ؟ كلذ نابجوتست

 ؟ حضوأ آلثم ”تدروأ ًاله - ذاتسالا

 تانبلاو نينبلا نم دهاش « ةسردملا ناسنالا لخد اذا - ذيماتلا

 سيطانغب مهيلا بذجني ىتح « ًاليلق ثبليالو ؛ًالبق مهب طبتري مل نم
 ؛ ميكا فيو مهبعاديف «طابترالا لك مهي طبتريو « ةرشامملا
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 « ةزجوملا ةبحاصملا هذه ةجيتن كلذ ناك اذاو . نوروازيو نونطاعتيف

 ةيعاد « ةرمتسملا ةرشاعملاو « ةمئادلا ةطلاخلا نوكت نا ىرحأ اه

 . ةوخالا نيب ةفلالا طباور دكوتل

 طبترب الو ؛ ةبحلا ةطبارب « ىبنجالاب ناسنالا طبتري فكو

 . هيخأب ةطبارلا هذهب

 «ربكألا كاخأ بحت لهو ؛ ”ىنب اي كناهرب ىوقأ ام  ذاتسالا

 ؟ دحاو رادقع ىرغصلا كتخاو

 ةرشع اتنثا ىنسو ربك الا ىخأ توصل ىنصأ انأ ! الك - ذيماتلا

 ىذلا مارتحالا روعش نمش هل ىدنعو « هب ىنرمأي ام لمفأو ؛ ةنس

 . ىدلاوب ىسانتئا نم رثكأ « هب ىسانتئا نأ ىلع ؛ ىأو ىبأل هلمحأ

 هربخأو « ىلاوحأ ىلع ةعلطأو « دهاشأ اءو لمفأ ام هيلع صقأ دقف

 ىتخأل ةبسنلاب انأو . ةديفملا هحتاصن رشبلاب قلتأو « ةيسردملا ىرابخأب

 تيخوت اهضورا نا ىلا ىتأ تدهع اذاف ..ىل ةبسنلاب هلثم ىرغصلا

 . اهئازا فوطعلا ىلأ عضوم ىسفن تعضوو « اهرورسو اهئاضر تاس

 اونواعتيو « اونطاعتيو اونل آني نا تاوخالاو ةوخالا ىلع بجي اذكهو

 «راغصلا ىلع تونطمي راكلاف ٠ مرابعأو مدادعتسا بسح ىلع

 تامم دنع مههيذمنو مهني رت نولوتيو « ةمحرلاو ةقفشلاب مهنولماعيو

 لهو مارتحالاو ةبحلاو ركشلاب كالذ اولباقي نا راغصلا ىلعو ؛ مهمدلاو

 ؟ ىديساي ةورثلاب رثأتسي و « هيبأ دعب ةمارلاب صتخي نه راكلا ىف
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 ىلع بجاولاو . نيبم مظ كلذ نكلو ؛ ىنباي مث - ا

 وا ةثوروم تناك هاوس « لدعلاب ةتورث هينب ىلع عزوي نا بالا

 ىف سانللا نيب ةاواسملا ةاعد ىلع بجاولاو . هلمعو هدب ةبستكم

 ةرسالا دارفا ىواست اويلطي نا « ىناسنالا عمتجا

 نم مهيمحيو « اهراغص ىلع رهسسي نا ةرسالا ريك ىلع بجي

 .لابقتسالاو لاخلا ىف مهتداعسل لامجالاب عسي و «مهب ةتدحلا راطخالا

 لجرل « كمع< ىلع هتددر اب ةطبترم ىتش ىناعم نمضتت ةرابع كانهو

 ةسيق هنجس هفرع دقو . 'ىرب وهو ةديدع نينس نجسلا ىف ثيا

 اندحتا دقو « ةدحاو مأو « دحاو بأ ءانبأ نحت ) اهرج ىتلا ةرسالا

 ( فطاعتتو فلآ ال لذ « تاداعلا نم ريثك ىف انهم اشنو « مدلا ىف
 22 ع 0 8 0

 « ًانذ مدحأ فرتقا اذاو ؛ ةيوخالا كقئالع ىف ًاعرك نك

 « كتوخأ ىلع كتقفش نوكت نأ ىرحأ امو ؛ فطعلاو حفصلاب هلباقف

 ٠١ ىفانت ال كتوخا كنطلاخغ نا . ىبنجالا ىلع كتقفش نم رفوأ

 مهتيلستو مهني زعت ىلع بظاوف . مهعم بادآلا ةاعارم نم كيلع بجي

 ةلءام مهتوخا نولماعي ال نيذلا نا . مهنلءاعمنسحأو « مهنازحأ ىف
 . الامعا نورساأعا م كلوا « نانهلاو ةمحرلاو فطعلاب « ةنسح

 )» ةسردملا ف لافطالا تايجاو الث

 نا ىلا ةيلقملا ةييرقلاب مهءانبأ اودهعتي نا ءابالا عسو ىف سيل
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 امو . ةسردملا مهنولخدي كلذلو ؛ ةايحلا لاحم ىف نيلماع ًالججر اونوكي
 ؟ ةسردملا

 ىهأ ؟هيقرب ام هيف ناسنالا ديفتسي ىذلا ستدقملا لحلا ىهأ

 نكلو ؛ مث ؟ كلذ وحتو باسملاو « ةباتكلاو « ةءارقلا ميلعت لحم

 دبمملاو «نافرعلا رون قرشمو «ةليضفلا سعش علطم اهنأب اهرب وصت بجي
 ةيانع هيف فرشن ىذلاو ؛ هناكرأ نم انكر لزنملا ربتعي ىذلا معلا

 .نيلوالا نييب رملا مهنابمأو مهاب ةيانع فارشا « نيئشانلا ىلع نيبرملا

 ةدعاق ىلعُك ةيبذمو هنبا ةيبرلا محملا ىلا هيفبألا ديعي ىذلا دهعملا ىه

 لمي و «ةمرتحم وقح كلا نع ءانيالل لمجي امم ؛ ةنع بنان هنا

 . ةسدقملا ءانآلا قوقح ءانبالا ىلع الم

 نواثميف ؛ عامجا فرشأ ْن شالا هذ عينج ىلا ديعملا ىه

 . ةدحاو ا «ةدحاو راد مهلمشت . ةوخالا

 نم نوكي نآل“ ىثانلا “يمت نا « ةسردملا تابجاو صخأ ن نمو

 ' مهناطوأ وحن موملع بجي ام نولهجي ال نيذلا ءالضنلا دغلا لاجر

 « لذطلا ف فرشلا فطاوع ةيب رث ىف بألا نع بنان ملعملا نأل

 . ةيرملا ىف هيئاث «لدعلا ىف هبئان

 وأ « ةيلزنملا ةيب رتلا ىلع ةسردملا لكتت نا لوقعملا نه سيلو

 ىف مهبلا دنسيس نيذلا ذيمالثلا ىلع ةيبيذهنلا سوردلا قلت نا لمت

 . لامعالا لئالج دغلا
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 توا

 ؛ مطويمو مهتالخأو « ذيمالتلا دادعتسا ىعاربر نا ملعملا ىلعو

 ركذتي ناو ؛ةاواسملاو لدعلا ةدعاق ىلع ةنسح ةلءامم مهلماعي ناو

 ةقيلخ « ةنايصلاب ةريدج عئادولا ناو « ءابآلا عئادو مهنا ماودلا ىلع

 ةطلسلا ريرقت نا ظحاي فاو « مهب قفري نا هيلعو . ظافتحالاب

 . لادتعالاو ةكمملاب اهاعتسا بوجو ىلع ىنبم « ةيوبألا

 ؛ ءالكو مهنا رايتعاب «.ءابالل ام ةطلسلا نم نيملعملا ناك اذاف
 . ًادومح ًاكرصت اهيف اوفصتي نا مهيلع بجاواف

 ناو ؛ ةيقالخالا ةيبرتلا « ةيماعلا ةيب رتلا ىلا ممجي نا محلا ىلعو

 . بجاولا لك سيل « ىلوألا ىلع راصتقالا نا دقتعي

 بح نم ةفيرشلا 'ئدابملا مهسوفن ىف سرغي نا هيلع ؛ معن
 ققحي امم كلذ وحنو «ابمارتحاو ةرسألا بحو « همارتحاو نطولا
 . مهني رت رمأ هيلا اولكو نيذلا مهنا بئاغر

 نوداعملا ةداسلا ىعار اذاف . ةينطولا ةبيبشلل برم ىوقأ معلا نا

 ىف هيلا مرت ام ىلا رصم لصت نا بيرالف « ةميوقلا 'ئدابملا هذه

 . بيرقلا لبقتسملا
 نا مهيلع لب. 4 طقف ةعاطلا بجاو عدل ذيءالتلا ىلع سيلو

 : مهتابال مهصالخاو مهمارتحا « هل اوصلخيو هومرتحي

 نم صالخالاو مارتحالاب قحأ نم « ذيمالتلا اهبأ ىرعش تيلو

 . لاجرلا فاصم ىف لوخدلا مدادعاو « كين ىلع ةنايح فقو لجر
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 هس قرا

 « ةايحلا رارسأب متشاكي ىذلا لجرلا كلذ نم ةبحماب ىلوأ نمت

  ةسردم الب ناسنالا معتي نا رسعتملا نم - للزلا قاوم اونا

 ىوهف ؛ لعب دشرتسي ملو « نينسلارئاود هيلع ترم ارما قشا اف

 نع ماهقتسالا ىلا هلهج ةعفدي ؛ لاض رافسالا ىفو « بيرغ ةماقالا

 لاملا ةتضتقا اذاو . ءاردزالاو فائختسالا عضوم ةعضي و « قيرطلا

 . نيداممملا دحأب ناعتسا « ُةنع نيديعبلا هلدأ ةبتاكم

 .مملا وه« ءابآلا مارتحا همارتحا بجاولا لجرلا نا «ةصالخناو

 ناث بأ معلق

 كرادع ةيوقت نم نوملعملا هب موقي ام ظحلت نأ ًاضيأ ةمألا ىلعو

 8 موقوقح مل ىداوتو مهمرتحتف 3 مهو بيذهتو « نيئشانلا

 « نيباعملا لضف نوركني نيذلا قمللاك ءانبالا اهيأ اونوكت الف

 نولابي الو « ةدالبلا نوئرمتسي نيذلا ىلادكلا وأ ؛ ممرماوأ 0

 . لضملا مياهج مئادلا مهباقع نا ىلع ؛ ىلاملا باقعلا نم مهلاني ام
 ملعتلا ىف ذيدتتلا اسهيأ اهيضقت ىتلا عيرالا تاونسلا ناو الأ

 نأ بجاولاو . ةايحلا ةرئاد ىف لمان كدادعال ىنكت ال ؛ ىندألا

 وحن وأ « ةراجص ةلوازم وأ « ةعانص ات ىف ةلبقملا ةرشعلا ثالثلا ىضقت

 . كلذ

 كرمع ةدهىقبتو ربكتسف « ةسردملا ىف كنمز نم دفتست مل اذاو
1 0 
 .٠ ةلاهللا رع 2 اتيرغ
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 كءاققر لماعت نا بجوأ اف « ةرسألاك ةسردملا تناك اذاو

 كانيي ناف « ةبارقلا ةطبار مهب كطب رث مل نلف . ةوخالا ةلماعم ذيمالتلا
 . كلذ بجوتسي ١| « ةرشاءملاو ةينطولاو ةيسنجلا طباور نم مهْندب و

 « بناجلا نيلو « قدصلا نم بادآلا مزالت نا ردجأ امو

 ءادعلاو « دسملاو بذكلا نم « صئاقنلا بناجتو « ءابإلاو لدعلاو

 . رطاوخلا جيبو

 ؛ لابقالا لك كسورد ىلع لبقتو « كالمعن نت نا بجاولا نءو

 امل « ةيسردملا كلامعأ نم غارفلا بقع ةيضايرلا باعلالا لوازت ناو

 ىلع مدحأ ىدتعا اذاو . تالضعلا ةيوقتو « طاشنلا ديدجت نم اهيف

 قيثوتو طباورلا ديكو ت ىلع اوصرحاو « لدعلاب اهني اوحلصاف ءرخآ

 » مر بهذتو اولشغتف اوعزانت الو » قئالعلا

 )» مدخلا - م02

 « كمأو كيبأ ريغ ًادارفأ ةرسألا عومم ىف « لفطلا اهيأ دهاشت
 ناوبألا مهمدختسي نيذلا « مدخلا مم ءالكوه . كتاوخاو كتوخاو

 . ةعوتنملا ةيجراملا هلامعأىف بألا وأ « ىلزنملا ريبدتلا ىف مألا ةدعاسمل

 (نانويلاو نامورلا تلود ىف) نمزلا فلاس ىف لامعالا هذه تناكو
 « كلذ مزاول نم ناكو . ءارشلاب نوكلمي اوناك نيذلا ءاقرألا لامعأ نم

 نوسقي وأ مهب نوفأري اوناك نيذلا مهتداسل اكلم مهكوانبا نوكي نا
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 ناك « هاجلا ىوذ نم اًينامور نا ليق كلذلو . مزْئارغ بسحب مهيلع

 وا « ةخوخيبشلا نس مهغولب دنع ديبعلا ثثيب كمسلا نم ًاعون توقي

 كلتىف ىحيسملانيدلا روهظب نكلو . مهم عافتنالامدعو مهضرم دنع

 تارمعتسملا ىف تناكو . اهتأطو تفخ وا « ةيدويعلا تيغلأ « دالبلا

 دحأ كردتسا دقو . ىربكلا ةروثلا نيناوق اهتنلأ نا ىلا ةيسنرفلا

 ىضارالا كالم نرا ةلثسملا هذه ىف ةثقانملا دنع «ةمالا باون

 . عايضلا ىلع تفرشأ مهتورث ناو « مهام لك اودقف « تارمعتسلاب

 . رخاوضع هباجاف
 « أدبملا اذه ءاقب نم ريخ « اهرسأب تارمعتسملا عايض نا د

 ممألا ًادبهوهو « قيقرلا عيب مرح دقق « رصعلا اذه ىف اما

 '”طو نم لك رابتعا اتدابم نم ىتلا رصم نهتمدقم ىفو ؛ ةنيد.تملا

 . هئاضقو اتوقي يال دادعتسالاو « ارح اهضرأ
 نأل كلذ . ديبعلا كئاوأ هبشب نم رضاحلا تقولا ف سيلف

 نولصفني وا نوقبيو « مهتداراب نوديري نم نومدخي اما « مدخلا

 لماعملا دحأ ىف نولمعي نيذذلا لاعلا نوهباشي مهف ؛ مهتبغر بسحب

 جرخمب مف « مهيمودخم ةعواطم مدعو « مهير < عتعلا عم «مولعم 3

 ةمدخلا ةرئاد نع

 ؛مهتداراب مهيمودخم ةطاس تح مهسفنأ اوعضو نيذلا مم مدخلاو

 ؛ نيمدخلا بناج نم رجألا نوكي نا ىلع « مهمم اودقاعت مهمأكف
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 . مههناج نم « مارتحالاو صالخالاو ةعاطلاو

 مهاصتا نا اوركذي ناو « مموعيطي نا مهياع بجي ؛ رذئنيحو

 زكارم اهميف لل لعجب لب ؛ مثروجاقاقحتسا ىف رصحني ال « تويبلا
 نا بجوتس كلذو . اهيلع ام مهيلعو ءاطام مل نوكيف . ةصوصخم

 « مهاب ال مهصالخا مهل اوصلخمي ناو ؛ روعشلا ف مهيمودخم عم اودحتب
 عمج حن ماع لك ىفو . مهيرشاعم رظن ىف مهسبق عقترت كلذبو

 . ممريغو مدخلا نم اهنوقحتسي نمت ةليضنلا زئاوج « ىسنرفلا ءاماعلا

 ىف ةليضفلا ةزئاج عمجلا كلذ اهحنم « ةنيمأ ةمداخ خيران كيلاو

 : 1معال/ هلسا

 ترطضا ( ]دوفم© ) « نيتسج ابعسا ةنبأ طايخ لجرل ناك

 هذهل ناكو ؛ ىاسرف ةنيدم ىف ةديس ةمدخل نبرشعلا نس ىف هو

 و ةديبلا

 ليلق دعبو ؛ اهنأشب ةيانعلا ًاميمج ةنيلوتو امههلا نيتسج تمضناف
 «نيتسج امهتعبتف « سيرراب ىلا اهتني عم رفاست نا ىلا ضرما اهرطضا
 .”زبرطنلاب ًاميمج ناغتشاو « ”نهراسعأ بسانت ةفرغ نكسف

 لآ امو « دجملاو ملا نم هيف اتناك ام ظحالت نيتسج تناكو

 ءافتحالا ىلا ةفي رش فطاوعب ثعبنتف ؛ ةدشلاو رسعلا نم امهرمأ هيلا
 دنع اهافتشا دعب هيدكتت ام امهيطعت تناك كو اءهنوئوش ريب دتو «امجم

 «اهب ةيانعلا ىلع ةبظاوم تلاز امو . اهرجأ ىف داز رخآ زرطم
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 ولو « امهحايترا ىف اهتداعس نا رعشت ىهو « امهئنالو لحب ماصتعالاو

 ضرعامع تضرعأ دقل ىتح . اهراهنب لمعلاىف ابليل ةلصاوم ىلا ىضفأ

 بحت نا ىلا ةديسلا مفد امم ؛ ديعسلا جوزلاو « ديفملا لمعلا نم ال

 نا ابتاديسل كنلعأو « نيج تطرعأ 4 معن . كاذو اذه لوبق اهيلا

 بجاولا نم ناو . امهظحب قلعتم ابلتح ناو ؛امهنايحب ةطبترم امتايح
 امم كلذ ريغ ىلا ؛ ةايملا بعاتم نم نايناعي ام امهعساقت نا « اهيلع

 ءاد اهتديس ىرتعا 181١ ةنس ىفو . ليثمت لجأ اهصالخا لم

 كلذ عمو ؛مالآلا نم تناع ام اهبف تناع «رهشأ ةتس اهعزل «ءايع

 ءاغتبا راهملا يف لمعت تناك لب ؛ فيرشلا نيتسج روعش "قطني ل

 «اهتياعر ليللا ىف ىلوتتو « اهم ديس ةاساوم ىلع اهدعاسي ام بسكت نا

 نأ ىلا كلذ ىلع تّرمتساو . صالخإلاو "بحلا ءاشي ام وحن ىلع

 . اماجاح عيمجم تماقو ءاسمتنب ةياعر تلونق « ةديسلا كل تيفوت

 عيذت نا ىلا « اهتايح ىف ةديسلاب ثعب « فيرشلا ساسحالا اذه

 ىلعلا عمجلا رظن تنل امم ءاباضتب فرتعتو « ةمداخلا هذه لضف

 « دالوألل تابجاو مدنا ىلع ناك اذاو . !هتزاجا ىلا ةعقدو ء اببلا

 اورّوصتي نا ءانبألل زوجي الف . تابجاو م ًاضيأ ءالؤه ىلع ناذ

 مهمسقتأ اوعضو مهنأل مو ودبعتسإ نرأ وأ « مهم طحأ مدخلا نا

 « ةجاملا ردقب لا مموطلاخي الأ اضبا مهبلعو ؛ قاقرتسالل ال ةمدخلل

 . مهلا مهعابط ىرسن الثل
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 )» ناويحلا وة

 ؛ اأش ةنم رغصأ تاقولخم ةاييلا هذه ىف ناسنالا مم كرتشن

 « ناويخلا عاونأ ىهو :عرازملاو لزانملا ىف ةميظع زكارم اهل نكلو

 ناداكيف ؛ رسألا ناءزالي ناذالا راو بلكلا هب ًاطالتخا اهرثكأو
 نم ةليذر ىو «ناويملا اودي نا ءانبالا داتعا دقو .اهنم ناّدعِي

 نأل ءاذيالا ىلع تاناويحلا بيردتو « ملقلا نم اهيف ام «لئاذرلا
 ذلا بلكلاو :؛ هينيع أقف «هب رض ار «لقملا هفتسي ىذلا ّرهلا

 . ًاروقع حبصأ ار « ةجيبم

 نا انل ءاهيذعت نا ان سيلف «ناودملاب عقتتت : نا انل ناك اذاو

 ةنيزلاو بوكران ريماو لاغبلاو ليللاو « ثرملا ىف ناريثلا لمعتسن
 . كلذ ريغ انل سياو ؛ رج ملهو

 ابعاد كلذ ناك اذا نكحاو ؛ ناويملا تيمن نا بعصلا نم
 قرأ مهمأل 4 توملا نه هيلكآ ةياقول فورملا جذ زاج اكزاج «ريلع

 «اهيلع قافشالا ٠ بجي اء ىفاني ال تاذو . نوكلا اذه ىف ُهنم

 ناسنالا نم ًانأش رغصأ تاقولخم تناك ناو اهنأل ؛ !منأشب ةيانعلاو
 هب باجأ ام وهو . قسافلا نانالا نم رغصأ تسيلف « لماكلا

 عباسلا نرقلا فوسليف تراكيد ءامعز « نيتوفال فوسليفلا

 . ساسحالا نم ةدرجم تال 1 ناويملا ربتعي ناك ىذلا -
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 1 مل كحال

 درجم اهربتعي الو « تاويملا عاونأ ىمحي ىرصملا نوناقلاو

 . هب اود ىلع وسقي نأ حالفلا ىلع رظحي هنا ليلدب «تالآ

 سيل نكلو ؟؛ هناويح ىف فرصتي نا صخشلل نا ةصالخلاو
 درف ىألو ؛ هب هل ةقالع ال امم هريغ بذي وأ «هبّذعي نا هل

 ' دحأ نه ةوسق ةنم ىأرع تمقو اذا « ةطرشلا رظن تنلي نأ ىف قملا

 . ناويملا ىلع دارفالا

 اوريكي وأ «رويطلا شاكعأ نايبصلا مده نأ لئاذرلا نم

 الأ قئاللا نمو - انيذوت ال رويطلا نا كلذ ببس سلو ؛ اهضيب

 . ًاضيأ ةراضلا تارشحلا نم ًاريثكلكأت اهنأل لب - اهيذاون

 كلذل عضوو «ريفاصعلا عم نأ ىناثلا كاج رمأ « ارتلجتا ىف

 « تارشحلا ترثكف . بيرق نمز ىف اهنم ةربزجلا تلخل ؛ زئاوجلا

 أدبملا اذه ءاغلا ىلا ةءوكملا ترطضاف . عورزلا فلت كلذ ىلع بترتو

 .ةيلاغ نامثأب امن رتشي اوناكف «ريفاصملا عمج ىلا روهجلا تضومتساو

 ةعدفض ىأر « مياظعلا ىدرفلا رعاشلا وجوهروتكيق نأ ىح

 ةعراق ىلع ةليل تاذ ءاوملا قشنتست « خاسوألاب ةاطغم « رظنملا ةحيبق

 . اهلنق نولواحيو ءاهنوذئويو اهنودراطي ذيمالت ةعبرأ ىأرو 4 قي رطلا

 . « ًالفط ناسنالا ىسقأ ام » ةرثكوملا ةلجلا هذبب قطنق
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 ب هود

 ١٠١2 - ةرسآلا حور )

 «مألاو بألاب قلعتي ام انباو « ةرسألا عوضوم ىف مالكلا انضفأ

 . ةسردملاو لزثملا ىف لطلاب نوطبتري 0 دالوالاو
 : امهو نيدمبألا نيوبألاب قلعتي ام حرشن نأ بجاولا ن

 امهعضوو « امل عوضخلاو 04 ا.ممارتحا بوبو نومة دل

 «مارتحالاب ةنورقملا ةفأرلاو ةقفشلاب امهملماعمو « نيبرقألا نيوبألا عضوم

 . امهتعضو امهمخوخيشل

 ءانباو «مألاو بألا ةلزنمب «ةمعلاو معلا رابتعا بجاولا نمو
 ةرسألا مسا نأل . .تاوخالاو ةوخالا ةباثع «راهصالاو معلا تانبو
 . رهاطلا ساسحالا نم م مسمالا اذه لولدم مارتحاو « الكم لوانتي

 ؛هوسن دي نأ ةيشخ «'ىواسملا بانتجا ىلا ءانبالا هركذت ثعب اماطو

 ةعيدولا هباشي « تببلا منا فرشف ٠ ممريغ لوانتي الو ممهخم ةنأل

 ةنوصم ءابآلا اهكرت اك اهتنايص ءانبالا ىلع بجي ىتلا
 ءالكه نيب و ُةنيب ام ىعارب نأ « ناسنالا ىلع بجاولا نمو

 « ةرسألا دارفأ ربتعي ناو ؛ مارتحالاب ةريدجلا طباورلا نم دارفالا
 لك لا« ناو - عومجلا ةايح ىلع نواعتت ىتلا ةرجشلا عورف لاثمأ
 ةداعسلا نا داقتعالا لك دقتعي ناو 4 - ثاهجلا نم ةهج ىلا اهم عرف
 ام ركّذتي ناو ؛لالحتالاو فعضال ةءدم قرفتلا ناو « داحتالا ىف

 (ه)
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 .«اورصانتيو اونواعتي نأ ةوخالا ىلع بجي : نيلكترف مكحلا هلق

 « ةعونتم عئاضب اهيلعو مهلامجي نورمي اوناك لوقلا رات نأ ىكح دقو
 اهلثم دوجو مدعل « لاغ نم راجتلا ءالئوه نم ًاسأف 'ورما ىرتشاف

 ؛ اضيأ ىأ ىناثلا اهرامتساف ؛ىنأف «هتوخا دحأ اهرامتماف .هيدل

 امم -- ًاضيأ ىأ ؛ةبحلا نم امهنيب اب هيلا لسوتو «ثلاثلا اهرامتساف

 « رم ةفاح ىلع ًابثخ مطقي وه انيبو - اهلاثمأ ءارش ىلا ةتوخا مفد

 هتوخا دحأ ىلع لبقأف ؛ابيلع رثعي لو رهنلا ىف سأتلا تطقس ذا

 ءرخآ خأ ىلع لبقأف . ةنع ضرعأو هاب هركلف ( هسأت ) ريمتسي
 ىنريمت نأ تيبأ نأل  ةلجحا هذهب كلذ عبتاو « هن ىلا ًاضيأ ةهبق

 لك لجخل « أدبم كنم ىردحأ نوكأ نأ ديرا ىناف ًالبق كسأف

 ردكلا مئالعو ءرخآ ًاخأ وجرب قاطناو سأفلا ذخأب لو « لجملا

 ىي ذخأت . امهيفكت هسأف نا هفلبأو ؛ هيلع قفشأف ؛ ههجو ىف ةيداب

 « ةيوطعلا ميلسل كناو « ةميظع كتءو ره نا ىخأ » : لوقيو ةقئاعيو

 هباجأف «ّىلا نكرت نأ كلو ءاقح ىخأ تنأف ؛ ىتءاسا تيسن كنأل

 « نيرخآلا انتوخا بحت نأ بجاولا نمو « كبحأ انأ من هوو

 »2 دحاو مد نم ًاميجج انأل

 ؛ ةيوبألا ةبحلا دعب كال روعش لوأ نوكت نأ بجي ةرسالا ةبحف

 هنوك نع جرخي ال ىذلا نطوال صالخالا ةوق كيف ىبرت ىتلا ىهف
 (3/[. 137501) وسرب, ويسملا هلاق ام عمسن نأ انردجأ امو . ةريك ةرسأ
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 همسا تكي نا قيلللا « ةيسنرفلا ةيبشلا اوبحأ نيذلا لاجرلا دحأ

 : هدجو دلو نيب ةرضاحم ىف «ةيبرن باتك ل كر دص ىف
 ؟ "وب اي كهجو شدخ ىذلا ام - دجلا
 . ىدج اي را - دلولا

 فرتعت نا بجي ؟ نادي ّربلل له - دجلا

 .رخخآ عم هتبراضت - داولا

 ؟ ايش كنم بصتغا له . كلذ مو - دجلا
 « ضرألا ىلع ةتيقلأف « ىدلاو بس ةنكلو ! الك - داولا

 . هبذكب فرتعاف

 ؟ةنع مفادت دحأ كيبأ ريغ دجوي الأ « نكلو . عاجشل كنا دجلا

 .ربكالا ىخأو «تنأو قدجو « ىمأ ! ىلب - دلولا

 . انيحت تنأ نذا - دجلا

 . ابا نال ! رمت - داولا

 .ةدع 0 دجلا
 تظفح « مويلا كلذ ىفو « ًارخ تدزو تررس ! من - داولا

 . ءادا ريخ ىقتابجاو تيدأو « ظدح ىأ ىسورد
 ؟ ةدمع تنيع كنأ تدقتعا له - دجلا

 . معن - داولا

 ؟ ًاظحالم كوخأ نّيعث نيح « كرماخ ىذلا ام - دجلا
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 . راخفلاو رورسلا تاراش سبلأ نأ ٌدوأ تنكو تحرف - دلولا

 دنع ًابزح كترظن لو . طباضو ةدمع تنأ «نذا ىلا

 ؟كمأ ضرم

 ليم تويت ارب ا تلين ىنأل ديدش 00 تلأت ! معن - دلولا

 ؛ ارمرتحت ىتلا انتاج

 «كتخا:ضورت كارأ ىنا . صاخم خأو «حلاص دلول كنا - دبا

 . اوم اخأ كنم دجنف اهيعالتو كافر مم بملت نا نم ًالدب

 . زركلا ةرجش بحت كنا ىل ليخب « نكلو

 ىنا ليختأ اهيلع تدعص اذاو «انترجش زركلا ةرجش - داولا

 ::ان نم

 عم كتشيعم نم رثكأ ءانعم ةشيمملاب رست كنا دجأ - دل

 . انعم الا ةحص ىف كسفن ىرت ال كناو « كناريج

 7 معن - دلولا

 ةداعسلاب اورعشو « اوًباحتو ًاعم سانلا شاع اذا ؛ ىنب اي - دجلا

صأو ؛ رش مهيصي اميح ةساعتلاب و «ءريخ ملا اميح
 مهنم درف لك حب

 بع « ىذالا لوصح دنع ةاعاوملاو « ةحاحلا دنع ةدعاسملل اًدمّدس»

 ملانبالو ملألا هلاني نأل

 ءايحألا رئاسو نيبرقالا ىف ةقيثو نوكت ال قئالملا نا

 ءانبالب هابآلا ةيانعو هريك ريغصلا مظعتب الا

 5 ةرسألا ىه هذهف . ًاياقو الق لق مهعم دحتم ؛
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 تيعامتجالا تئيبلا

 تايم أ لضف - لوربا لعفلا

 « ىنعم اهل هقفأ مل اظافلأ ”تمعس املاط ! ذاتسلالا ىديس اي  ذيباتلا

 ريغصلا نأ ىداقتعال ءابيف ثحبلا ةقشم ىسفن فاكا تنك امو

 ذيمالت نم تحبصأ دقو امأ . هكاردا ىف ريكلا ىراجي نا نكعال

 ىتلا « « ةيعامجالا ةئيهلا » نع انوهتدح ام ًاريثكو « ةعبارلا ةنسلا
 ىذلا « < ىعامجالا ماظنلاو » ؛ اهيف نيعفان ةاضعأ نركن نأ تع

 هيف برضن نا مزاي ىذلا « ىعامجالا قرلاو » ؛ ةمرتحم نأ ىغبني

 ظافلالا هذه ىنعم ام « ذاتسالا ىديس اي كقحب ىل لقف - مهسل

 ةنبب ىلع نوك أل « اهبنك ىلع فقأ نا يلع بجاولا نم ىرأ ىتلا

 ؟ اهرمأ نم
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 حا

 بأ نم ةداع بكرتت « ةرسالا » نا «ىباي لمت ”تنأ - ذاتسالا

 ءارو نوعسب مهلكو . . حلا ةلجو دجو « تاوخاو ةوخاو « مأو

 صاخ بيصن مهنم درفلكل ناك كذا ؛امتداعس وه «دحاو ضرغ

 « اهرذب و ضرألا ثرحب مهضعب صتخ « فيرلا دالب ىفف لمعلا يف
 امو مانغالا ىعرو « ةيشاملا دهعتب نورخآلا درفنيو ؛ اهعرز دصحو

 روبطلا ةيبرتو «دبزلا عنصو نابلألا بلحب مريغو ؛ كاذ هبشأ
 . (لزأملا ابر امه نيذللا نيوبألا رظن تحن ) اذكهو

 ىمسي « ةرسألا مهنم بكرتت نيذلا دارفالا ءالئوه عومجو

 كناوأ اهيلع ريسي ىتلا ةدعاقلاو . « ةيعمج د وأ « ةيعامجا ةئيه >

 مدعو « ةئيعم تاقوأ ىف اهتلواز و « لامعالا مسقت ثيح نم دارفالا

 4 < ىعامجالا ماظنلاب » ىمسي « لمعلا ىف ًاضعب مهضعب ةمحازم

 عيزوت وحب نم « ةيلزاملا ةرادالا ىلع اهاخدا نكمي ىتلا تانيسحتلاو

 قرلب » ىمسي « ةورثلا ءاما ىف داهتجالاو « لاملا ةنواعمو « لامعالا

 . ةيعامجالا ةئيملاب ًاقلعتم ناك املك وه « اذا ىعامتجا ىنعف .« ىعامتجالا

 ! « ةيعمج » نع ةرابع ىه ةرسألاف ءدذا - ذيمتلا

 اذا اذايف . قابلا جذومو تايعجلا لوأ ىهو ؛ معن - ذاتسالا

 ؟ كلذ نع تائس اذا « « ةيعمج » ةظفل نع ربعت

 « امم نوشيعي صاخشأ ةلمج عومم ىه « ٍذشنيح ةيعجلا - ذيملتلا

 ؟ كاذك سيلأ . صوصخم ضرفأ ةهج نم لك نولغتشي و
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 تيب

 «ريبعتلا اذه رييغت ىلا رطضت فوس كنكلو ! نسح - ذاتسالا

 آلا تسيل ةرسالا ناو « ةريثك عاونأ ىلع تايعجلا نا تماع ام اذا

 . تايعجلا كلت ىدحا

 نا : ًالثم نيق اذا ةنأل ؛ ىذاتسا اي كلذ نظأ ال ىننا - ذيماتلا

 الف ؛ ةيعامجالا ةكيملا ىف ًامفان ًاوضع نوكي نا هيلع بجي ناسنالا

 . هب ةدوصقملا ىه ةرسالا نا « لوقلا كلذ نم مهغي نا نكي

 . اذا انثحي ىف رتسنلف « ًاباوص تلق دقل  ذاتمالا

 نه ريثك ىلع ىوت# « ةيرقلا » هذه نا «زيزعلا ىدلو اي ملعت

 قفاوب اهف اهدارفأ لغتشي و « دارفنا ىلع اهنم لك شيعي ؛ رس

 .ريقفو ىنغو « كلامو رجانو « عناصو عراز نيب ٠١ مهلكو ؛ ملويم

 ..ةيمويحلا ةقاملا ب ةيضوتملتا ملاعأ مهتقرف ناو - مهممج

 ؟ ذاتسالا ىديس اب كلذ ىنعم امو - ديماتلا

 ءاشنا وأ « ةيدلبلل راد ءانب تضنقا لاخلا نا ضرغنل - ذاتسالا

 موقي ىذلا اذ نف . كلذ هبشأ ام وا « ىجومع قيرط حتق وأ « ةرطنق
 ؟ نيعم صخش هب فاكي له « تاقفنلا نم مزاي اه

 ! رورجلا هب فلكي لب ! الك - ذيفتلا

 لع ور ءام لعلم ىلاهالا عامجا هانعم اذهو ؛ معن - ذاتسالا

 « ةيتاذلا مهمفانم ءارو اوقرتفا ناو مهلكوأ ؛ ةعفنملا وأ ةدئافلاب عيجلا

 لك رصتقا ول ذا . ةيمومع ةعفنم ىلا ةرورضلا مهعد ام اذا نومعتجي
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 لامعالا ةكرح تفقول «اهريغ نود هترسا نو "وش ةرشابم ىلع مهنم درف

 ةيرقلا ىلاهأ عمت نا « ةنيدمتملا كلاملا ىف ةداعلا ترج كالذل

 ةربخو ةردقم ىوذ ًاماخشأ مهني نم اوبختنيل « تامولعم مايأ ىف

 ةروصلا هذهب لكشنت ىتلا ةيعجلا هذهو . ةيمومعلا نوئوشلا ةراداب
 ع

 نيب نم نيعي ؛ ( ادلب الجم ) ىمست « نيناوقلاو حتاوللا ىضتقم ىلع
 هل لاقيو « ةيدومعلا لامعالا ةكرح ةراداب هيلا دهعي صخش هئاضعأ

 ءاضعأ شيعي نا ىنب با ىرورضلا نه سلو +( نيلحلا نب كرز

 ؛ ةيصخش طباور مهني نوكي نا وأ «دحاو ناكم ىف سلجلا اذه

 مقانملل ًامزال نوكي ام ريرقتل مهعامجا نكمملا نم نوكي نا ىنكي لب

 . تايعجلا نم رخآ عون وه اذهو « جايتحالا تقو ةيمو.علا

 ؟ ًاضيا اذام مث - ذيمتا
 ةلهج ىلع ىوتحت دقو - ًالثم ةيريدملاف : ّىنب اي ريثك ذاتسالا

 عيمجو ؛ ( ةيريدملا ساجم ) هل لاقي صاخ عمتجم اطل - نادلب

 . اذكهو ( ةيءو.علا ةيعبلا ) ىعدي رخآ عمتجم اط تايربدملا

 قلاطي نأ نكي « لاسمعالاو مفانملا نولدابت, سانلا نم ةءامج لكف

 صوصخلا ىلع وب زاتما دق مسالا اذه نا آلا « (ةيعامجا ةئيه) مهبلع

 لاقي كالذل « ( ىرشبلا سنجلاو نطولا ) : امه « ناريطخ نائيش

 «ناسنالا ىنب فرشو كدإب مدخا» ىا « ةيعامجالا ةئيملا ىف امفان نكد

 ةئيه ( نع ةرابع نطولا نا ىديس ا يف 2-20 ذيداتلا
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 ةءأ اهنطقت ىتلا ندملاو ىرقلا تارسأ عيمج نم ةفلوم « ( ةيعامجا

 صتخت سلام اهمترادال لكشي ؛ لامعألاو عفاملا ةكرتشم ةدحاو
 نييعتو « شويجلا ةثبعتو روسجلاو سرادملاو « ةيمومعلا تاقرطلا ءاشناب

 عيمج باسح اسح ىلع «.كلذ ريغو ةاضقااو نيهدختسملاو نيئظوملا

 . ءاوسلا ىلع عيا ةمئنل الا نكت رومألا كلت نأ ذا ؛ ناكسلا
 ةئيطا ىف اهلخد امو « ةيناسنالا ىنعم ام - كلذ عم مهفأ | 1 ىننا لإ

 «ًالثم نيصلا وأ نابايلا دالب نكاسب ىتقالع ىه ام الو «ةيعامجالا

 3 كرتشأ نا نكي فيكو ءاكيرمأ جونز نيبو ىنيب ةطبار ىأو

 ؟ ةمئلم ميعم لدابتأ وأ ةدئاف ىف ءالوه

 هللا كققو معا ٠ . ةىنب اي هينلأست نأ رظتنأ تنكام اذه - ذاتسالا
 ةئيهلا ءاضعا طبرت ىتلا ىه تسيل « ألا نيب ةلدابتملا قفارملا نا

 ةرسألا دارفأ طب رث ىتلا ىه ةعفنملا الو « ضعبب مهضعب ةيعامجالا
 ةبحلا ىه امنا « ضعبب مهضعب طبرب ىذلا لب 4 كلذك ةدحاولا

 . فطاوملا رئاسو صالخالاو

 مهدإب ةبحمب مهطابت رال « نيباحتم دحاولا دلبلا ءانبا ىرت كلذل

 ؛ هئامو هتابأ نم اوذغتو « هئاعم تح اوبرثو «هيف اواشنو اودلو ىذلا

 كانه نأ مداقتعال ؛ هتهافر ىف نوعسيو «هتداعسإ نورختقي ميلكو
 ىهو الأ : اهاوس ام لكن م ةيمهأ رثكأو ةدئاف ربكا ىه ةحلصم

 اناكو «ءاهئوانبا انلكة ريك ةرسا نع ةرابع وه ىذلا ( نطولا ةحلصم )
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 ياي

 نه نيع ىرت امبلجأ نم نيذللا صالخالاو ةبحلاب اه نوئيدم

 ىوذ لاجرلا ىرنو ؛نيخسلا اهعمد فرذت - الث - ىننلاب هيلع

 ىف سيقنلاو سفنلا نوحضي « ةفيرشلا فطاوعلاو « ىلا روعشلا

 . ةنع عافدلا ليبس ىف مهتايح نوحضيو « نطولا ةمدخ

 « دحاولا دلبلا ءانبا طب رب ىذلا روعشلا نا : لوقي لثاق براو

 : باوجلاف . ةئلتخ نادلب نه صاخشأ نيب .دجوي نا نكم ال

 .هاوح مألاو ءمكآ موبأ دانكا ريوصتلا ةهج نم الا

 مهسفنأ نوربتعي ال فيكف « دحاو لصأ نم عيملا ناك اذاو

 نع عافدلإ ىف نودحتيو « عفانملا بلجو ريما ىلع نونواعتيف ؛ةوخا

 وأ < قراف لك اهدنع ىثالتي ىتلا ثداوحلاو راطخالا مامأ مهسفنأ

 ؟ ملاعلا بوعش نيب زيبمت وأ فالتخا
 ًاناسنا تيأروا «ًاءاسحا كلأسي ريقق كدصق اذا : كلذ لاثم

 «هتايد وا هتبسنج نع ثحبت نا ةءورملا نم لبف « قرغلا ىلع ًافرشم

 ىبب نم هنا كيفكي دقف !الكمث !الك ؟ةدعاسملا دي هل دمت نا لبق

 كتقفش نم بيصن مهل نركب نا بجي ناسنالا ىنب لكو ؛ناسنالا

 :كناشلو كت رضو

 ريق ايدو هقيرط ىف «ةنع هللا ىضذر « باطخلانب رمع دجو

 كانلط ذهل نات ١ + لاح... ةغرتتلاو كمقلا باي قرت

 ةلصب هلرمأو . « ًائيش كانيساو «ىّتف ةيزجلا كنم انذخأ ؛ خيش اي
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 . هتايح نم قب ام نيماسملا لام تدب نم

 ةرابع امه « ( ىرشبلا سنجلا وا ةيناسنالا ) نأ حضتي « مدقت امم

 (ةيعامجا ةئيه ) مسا هيلع قبطني امهياك ناو ؛ ( نطولاك ) ةرسا نع
 « ناسنالا ىنب نم انريغب انطب رت ىتلا ىه ؛ عفانملاو راكفالاو روعشلاو

 (عامجا لك حور ت)- حضوأ ةرابعب وأ

 )» صخلملا 2

 راكفالا ىف نيكرتشم صاخشأ ةلمج داحتا « ةيعامجا ةئيه ىمسي

 اذهو « ةيعانجالا تائيهلا لّوأ ىه ةرسألاو .روعشلاو ةحلصملاو

 وأ «« ةيئاسنالاو نطولا » : امه نائيش صوصملاا ىلع هب زاتع مسالا

 نم جئانلا ءاخالا امهئاضعأ عيمج طب رب ناذللا « ىرشبلا سنجلا »

 « ةيناسنالاو ةرطولاو ةرسألاف ؛ باقلاو ركّشلاو عونلا ىف داحالا

 . ( دحاو اهزكرم « ةلخادتم رئاود ثالثك)

 )» عامججالا ىلإ ةجاحلا 2ك ىلإ

 ىف هلوقب ربكأألا ىخأ هدصقي ناك ام نآلا ؛تمهف دقن - ذيماتلا
 ىوقلا ناهربلاب اثم ؛ < ىعاتجا قولخم ناسنالا » : ىفاشنا عوضوم
 . ىرشبلا عونلا قرو ظل ةيرورضلا رومالا مأ نم ىه ةيعجلا نا

 ؟ ةيرظنلا هذه نم ٌةتجتتتسا ىذلا امو . نسح - ذاتمالا
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 «اعص

 ًاديعب شيعي نا هيلع ليحتسي ناسنالا نأ ”تجتتتسا  ذيماتلا
 لزتعا اذا هنأل ؛ نيبت اك« ةقيقملا ىف ةيعجلا ىه ىتلا ةرسالا نع

 نأ ذا .ًاليحتسم ءاقبلا ناك « هبحاص نع لك ىنغتساو « ةأرملا لجرلا

 « ةيرورضلا هنووش ريب دتب موقي دعاسم الب نوكي ةلاملا هذهىف لجرلا

 ةأرملا نوكتو ؟ كلذ هبشأ امو « ماعطلا ةثيهتو « سبالملا زيجتكا

 ام ىلع ةدايزو ؛ امنع عفاديو « اهديب لو « اطوعي نم ةمورحم

 . لسانتلا عاطقناب ضرقني نأ دب ال ىرشبلا عونلا ناف « مدع

 كنا ىتح « ةيميدبلا رومالا نم ةلككلذو ؛ىنب اب اب معن  ذاتسالا

 وهو .٠ 2 سلا هذه ىلع ريست اهسفن ةشحوتملا مألا ىرت

 :رشأ ىه امنا « فطاوملاو قوقحلاو تابجاولا نأ هنم مهفي ىلإ ماظن

 ىمو - ةرسالا تناك اذاو . ىنانالا عونلا داحتال نامض قرأو

 تناك اذكهفأ ؛ ةعيبطلا محب تسسأت دق - مّدقت اك تايعبلا لوأ

 ؟ اهريغ ىف لاحلا
 :يجأ اذاع يردأ قيل تانيللا

 ًاليق كلم ىنرعأف « كلذ كيلع بمصيل هنأ من  ذاتمالا
 هيف تناك رهدلا نم نيح ناسنالا ىلع أ دقل ٠ متو لاب كعبنأ

 فال ةعبرأو فيناذلا .نومدقألا ناكو ؛ ةديحولا ة .يءلا ىه ةرسألا

 مرام نوضقي ؛ ضعب نع اهمضعب الصنن» تاعامج نوشيعي, « ماع

 ىلا للاب نواجلب م مث ؛ نودتري هنمو « نوذغتي هب ام دايطصا ىف
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 عيسلاك « سرقفملا ناويحلا ءادتعا نر م ةرازؤ رواثلاو .فويكلا

 هدحو اًوددع دبعلا كلذ ىف 0 . بئذلاو رفلاو عبضلاو

 ةرسا لك تناكذا . ًاضيا ناسنالل اًردع ناسنالا ناك لب ؛ رشبلل

 مهباستل نيرخآلا ىلع ةراغلا نش ىوس لمع نم اهل سيل ةليبق فلؤت

 ىف ةلدعتسم ةايويكس قلا مهضرأ نع مهياجتو « مماعنأو ملاومأ

 باّعْنلاو 18 ىسقلاو ءدراججالاو 04 تاوارهلاك بر رثحأ تالا كلذ

 ؛ بهللاو باو لتقلا نم نوشيعي اوناك ةلجلابو ؛ كلذ هبشأ امو

 نأ آلا . ىرشبلا عونلا ىشالتل «لاونملا اذه ىلع لاملا ترمتسا ولو

 تامجه دص نم نكت ىكل « لئابقلا هذه ناف . تلوت تلاوت اذا ايازرلا

 عم دحتت نا ترطضا « اهموصخ ماءأ اهضايح نع بكذلاو نيريخملا

 ىتح ؛ ًاقيثف ًائيش مسنت داحتالا كلذ ةرئاد تذخأ مث ءاهريغ
 » نطو 0 ىلا » ةرسا د نم ةلثسملا قا كاذبو « بوعشلا تنلأت

 ةمألا كلت داحنأل اهدحو ىنكت ال ةيعيبطلا طباورلا تناك الو

 ؛ اهدارفأ نيب صالخالاو ةبحلاو روعشلا فعضل ارظن « ةديدجلا

 هذهو . عونمت وه امو حومسم وه اندلع ةيصوصخ دعاوق 5-50

 < ىعامجالا ماظنلا » سأو « عئارشلا لصأ ىه

 متكلا ىف مانلا قملا فناسنا لكل نا : ماظنلا كلذ هررق اممو

 ىنعمب . هتاجاح نع هلخد داز امهم «ضراعم الو عزانم الب هلامعأ ةرقب

 حمقلا نم بدرأ ىتئام هضرأ ةلغ نم ديفتسي ًاديز نا انضرف اذا ام
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 هد ا سس

 « هل قابلا ناف ؛اهنم نير شع نم رثكأل جاتحي ال ةناو « ماع لك ىف

 . ةيكللب ةنومسيب ام اذهو . عازنن الب راتخيو بحب اكديف فرصتي
 «ريهشلا ىسنرفلا بتاكلا كلذ ««وسور كاج ناج » نا آلا

 قانتا ةجينن امنأب ةيرشبلا ةيعبجلا انل رص ؛ ىضاملا نرقلا غباون دحأ
 ةن أكف « ( ىعامجالا دقعلا ) هامس « لّوالا نورقلا ىف سانلا نيب لصاح

 ؛ ىلاحلا اهءاظن فالخ « ةيعمجال رخآ ماظن عضو ناكماب لوقي نا ديرب

 ةيرو رضلا هتجاح نع دئازلا هكلم ىف فرصتي كالاملا ناك اذا هنا ىنعمب

 كلي ال ناسنالا نأب ىضقت « ةديدج ةدعاق عضو نكي ءءاثياك

 « هيأر ىف "طخ لجرلا نكلو . ةشيمملل ةيرورضلا هتجاحب ىني املا

 مهو ء« فلس نم اهعضو امنا « اهعئارشو ةيعججلا ماظن نأل ؛همعز ىف مثاو
 . اح تارو رض اباكو « ٍذكتقو اهنولوجي دق لماوعب نوعوفدم

 ىئاسنالا عونلا ءاقبل رومألا مزلأ نم ةيعجلا نا ءهبف عازن ال امو

 . هتاح نيسحنو

 نيرمأب تاسنا لك فرتعي نا بجي ؛ةيعملا ءاقب لجألو

 اذهل « حاورالاب طافتحالاو لاومالاب ظافتحالا » : امه « نييسئر

 لصفي ناك ىذلا ءزجاملا كلذ لوزي تأ «ىرو رشلا نم ناك

 عيمج تحبصأ هلاوزب و ؛ ضعب نع اهضعب بوعشلاولئابقلاو تارسالا
 « ةحضاو ةلالد لدي امم «دحاو ماظنل ةعضاخ - بيرقتلا هجوب - مألا

 « ةقرسلاو لتقلا ناو ؛ عيمجلل دج ًايرورض ناك ماظنلا كلذ نا
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 . عيبا دنع ةءرملا رومألا نم تدجو ؛اههبشأ امو ةنايخلاو بذكلاو

 «ةيناسنالا»نا ىلع ًاضيأ اوقنتا ام ةفاك ملاعلا هيلع قذتا ام اذه

 « اهيف ًالماع ًاوضع نوكي نا ناسنالا ىلع بجي «ىرخأ ةيعمج ىف

 ام انيسني نا نكمي ال ماعلا ءاخالاف .٠ هدلب و هتيسنج نع رظنلا فرصب

 نأ آلا «هئاول تحن نومضني نيذلا ىلع امو ؛انناطوأ وح انياع بهي

 اذهو ءاودحتيو اونواعتي نأ سانلا لك ىلع منحت ةرورضلا نا 00

 : ةفسالفلا لوق ىنعم وهو ؛ ةيعضولاو ةيملالا عئارشلا عيمج هب تضق ام

 2 عبطلاب ىندم ناسنالا نا

 « صخللا »

 . هاقرو ىرشبلا عونلا ءاقبأ ةيرورض ةيعجلا

 ؛ ةترثتم لئابق هيف نوشيعي سانلا ناك ىذلا « ةيجمطلا نمزو

 ةيندملا وحن نومدقتي اهواضعأ ذخأ « ةدحتم مأ ىلا اهميسقت ةبقعأ

 . ةلاحم ال ةوخا موهسفنأ نوربتعي مثو اوحبصأ ىتح « ًاعيشف ايش

 كلذ ةجيتن نكت مل « ةيعامجالا ةئيهال ةيساسألا عئارشلاو
 كات ةمتحم ةجيتن ىه لب ؛رايتخالا هزريشنم نراك ىذلا قافتالا

 ؟ ناكم الو نامز اهنم لحي مل ىتلا « ةيدالاو ةيداملا تارورضلا

 . ىرشبلا عامجالا ةحلصم اهب تضق
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 )» عامتجالا ةدئاف - د

 ٌالضف  ةيعجلا نا «ذاتسالا ىديس اي ىل ليخيل هنا  ذيملتلا

 . ناسنالا ىنيل ةمفان اهناف ؛ ةيرو رض اهنرك نع

 دئاوثلا نع ىنربخت نا كتعاطتسا ىف لهو . ديك أنلاب  ذاتسالا

 . ةيداملا دئاوفلاب 'ىدتبنلو ؟ اهنع تببسن اهنا نظن ىتلا ةيسيئرلا
 ةريثك لامعأ دجوب هنا «ذاتسالا ىديس اب ملسملا نم - ذيماتلا

 اهيف كرتشي نرا دب الو « هدرذنب اهب مايقلا ناسنالا ىلع ليحتسي

 ءاشناوا « قيرط طيطخت وا ء تيب ءانب ديرا ولاك؛ نوريثكلا

 كلذ ىلا فضأ ؛ ًالثم كلذ لكاش ام وا «ةعرت رفح وا «ةرطنق

 ىتلا تاودالاو تالالا نم ريثك ىلا جاتحت دق « لامعالا هذه نا

 سأف عنص اندرأ !ذاف . سانلا نم لالقلاب سيل ددع اهلمع ىف كرتشي

 مث ؛ ديدحلا جارختسال مجنم نع ثحبن نا انيلع بجو ؛ًالثم

 ؛ ةريغصلا راجحالاو ةب رثالا نه هب طلتخم وهامم ندمملا كلذ صاختسن

 ةرارملا هذهو « ةميظع ةرارح ىلا جاتحب ىذلا نابوذلا ةطساوب كلذو

 نود ىذلاو « ًاضبا ضرألا نم جرختسي ىذلا محنلا نم دلوتت

 « كلذ لك مت ام اذاف . دعت ال راطخأو ءدحت ال تاب ومص هجارختسا

 « ةصوصخم ةقيرطب لاحبو « رهصت فا بجو ؛ ةكيبسلا تامعو

 . ةبولطملا ةبالصلا بستكتتل

00091 



 ع

 كنكلو ؛ هجارختساو ديدملا نع ىب اب تملكتت دقل  ذاتسالا
 « هلةصو همنصل مزلت ىتلا « ةميسجلا باعتالا نع ًائيش كدت |

 مو ضرأ حلقت م اهالوا ىتلا رومالا نم اهلثاي امو هرشنو هذحشو

 و اك عنصت و « ةجسنأ جنت لو « بشخ الو راجحأ مطقت
 قرط ناسنالا ىلع لهمسي امه قالطالا ىلع 'ىش ناك الو « بك ارم
 لك وا « دحاولا دلبلا ىلاهأ دحتي نا بيرغلا نم نكي مل . ةشيمملا
 « ىمحن ال ىتا ةيعيبطلا حابرالا كالت ماستقال « مومعلا ىلع دالبلا
 . ميما ددهتت ىتلا راطخالا ةااللو

 . مهميعأو ناسنالا ىنب هافر ةدايز ىه ؛ 06 ةيعمجال ةدئاف لواف

 هذه ىلا لصت ل ةيعجلا تلا ىل ليخي ةناو : من - ذيلالا
 لاغتشالا ىلع رصتقي ال نا ناسنالا ىلع تمتح اهنآل الا « ةجيفنلا
 : ًالثم زايطاف . هريغ ديطب امف ىعسي نا هيلع بجي لب هج نضأب

 هعيي لادبلاو « محللا هل مدقي باصقلا نا هناعل « عيمجلل زيلعأ عنصي
 . اذكهو سبالملا هل عنصي طئاللاو « حلملاو كسلا

 عيزو نأل 03 ةيعجلا دئاوف مأنم اذهو « كلذكل ةنا - ذاتسالا

 ىلع ليحتسملا نمل ةناو . لاهلا ءانع لاقيو « ةدئافلا ىف ديزي لمعلا
 رذبو « ضرألا ةحالقب موقت نأ ؛ةنعاو ورضا « دحاو درف

 « ماعطلا ةثيبو « ةيشاملا ذو «زيللا لمعو « عرزلا دصحو «راذبلا

 5 هم هنأ ضرفنلو ٠ هيلا ةجاح ىف ىه ام كلذ ريغو تالآلا عنصو

 ؟ هل مزاي ىذأا تقولا رادقم اف ؟؛ نكمملا

03) 
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 تي

 نع مجنت ىتلا ةدئانلا رادقم رّرصت كنهذ ىلا برقي ىلو

 قتح ةربا هدرفع عنصيب نا ديرب, اعناص نا ضرفا - لمعلا مسقت

 ؟ موي فصن نم لقا ىف مي كلذ نا نظن لهف -- لمءال ةملاص ريصت
 «تالماعلا ضعب ىرت « ةريككلا لماسملا ضعب ىف هنا عم . الك

 كيتاهو كلسلا مطقت هذه ؟ دحاولا مويلا ىف ربالا نم ًافالآ نمنصي

 كلذ ىلع سقو . هلقصت ىرخأو « ةسأر لّدعت كلتو « ةفرط ببدت

 عمو ةدئالل ادايدزاو « لمعال ًاليهست اهميسقت ىف ناف ؛ لامعألا قاب
 « ناسنالا ةداعس اهبف رصحنت ىتلا ةيداملا دئاوفلا هذه ناف «كلذ

 ىف ةايملا نم اهبستكت ىتلا ةيبدألا دئاوفلا كلت انيسنت نأ حصي ال

 ؟ لاثمألا ضعب ىل برضت نأ كل لبف . ةيمجلا

 ةءارقلا عت فيكَ « ًادرقتم ناسنالا شاع اذا ؛ من - ذيلتا

 ؟ باسحلاو ةباتكلاو

 د>أ نم هل دب ال ناسنالا ناكدقلف ؛ ”ىنب اي تنسحأ  ذاتسالا

 تناك ام ىلا مجري نا اماو ءالهاج هتايح ةّده شيمي نأ انا ة نيرا

 . عئانص الو فراعم الو مولع ال مايأ ؛ ةرباغلا نامزالا ىف هدادجأ هياع

 ناسنا اهنشتكي مل ةيعيبطلا نيناوقلا كلت نا « مّدقت ام ىلا فضأ

 ضرالا نا ناسنالا فرعي نأ لبق تضم نورق نم مف ؛ هدر

 « ضرالا لو> رودت ىتلا ىه هذه تسبلو . سمشلا لو> رودت

 . نومدقالا ةنظي ناكاك
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 عنص نا «ذاتسالا ىديساب ًاضيأ 'تمهف دقو ؛ من - ذيفلل

 دب ال «رفشنيحو ؟ امم نواح. صاخشأ ةلمج ىلا جاتحي ؛ ًالثم تالآلا

 رفاو ددع ىلا ًاضيأ جاتحي امم «تالآلا كلت عاونأ عارتخا نوكي نأ

 واو . تالآلا كات لاهعتسا ةقيرط كلذكو « نب ركفملاو ءادلعلا نم

 نس ىلع ًادحأ علطي ملو تام مث «هدارفنا ىلع تاسنا لكل فتشا

 ىلع لوصحلا وأ « بولطملا ضرغلا ىلا لوصولا بعصل «هفاشتكا

 . ةدوثنملا هتاض

 فين ذنم ( نيباب سيند) ركق دقلف ؛ ّىب اي تبصأ دقل - ذاتسالا

 كلذ عمو ؛ةكّرحم ةّق راخبلا نم ذختي نا ىف «نينسلا نه ةئامو

 نيذالا « ( نوتلوفو تاو ) دهع ناك ىتح « كلذ ىلا اوةفوي ل مهاف

 . بكارملاو رطاوقلا ىف ةّوقلا كلت نامدختسي فك افرع

 ىتلا ةيدألا دئاولا ىف ًاضيأ ببسلا ىه ةيعجلا ناف ةلجلابو

 اف « ًاثحوتم حبصأ «ملاعلا لزتعا اذا لجرلا ناف ؛ كيلع نم ال

 هبشأ «ةيجمهلا مايأ ناسنالا قالخأ تناك كلذك « باقلا ظبلغ

 . ماجالاو تاباغلا ىف شيمي ىذلا سرتنملا ناويحلا قالخأب 'ىش
 ؛ البق تناك امم لهسأو ىهشأ ةايلا تحبصأ ةيعجلا تفرع اداف

 ىتلا بورملا تراصف . ًاديدج الكش تاداعلاو قالخألا تذخأو

 ةناسنالا تيستكاو « عوقولا ةردان « ةيداعلا رومالا نم تناك

 ةترئاد تعستا اكن نقلا ذخأ اك ؛ ءاخالا هانمم ًاديدج ًالكش
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 . ةيجمطلا راث آن م ىتب ام ًاقيثف ًائيش وحب

 4 بو رملا حرج ءانتعالا رئرقتو «قرلا لطب 4 ًالثم ماع ةئام ذنف

 ةيعبللا لازن الو . رجألا لالا زه8 تايد تاسأتو
 . لبقتسملا اهب لذكتي فوسىتلا روءالا نم ريثك ىلا ةجاتحم ةيرشبلا

 اوناك ثيح ةيناسنالا راصنأ ًائاد اوناك مهنأب نورختتيل نييرصملاناو

 . قرلا تلطبأ ىتلا مألا لوا

 نيد ةناف ( ىلقملاو ىندألاو ىّداملا ) : ىثالثلا حاجنلا اذه امأ

 ىو ؛ اهب قاعتت ىتلا لئاضفلا كالذكو ؛ ةيعجلا ريثأتل ةقيقحلا ىف انيلع
 ( قالخالا ةقر ) وا ( ةيناسنا ) ظفلب اهنع نوربعي ىتلا

 )» صخلملا 2

 هل حيست ىهو ؛ ناسنالل ةيبدأ وا ةيدام ةدئاف لك لصأ ةيعبلا

 . دارفالا نم ريثك ىوق داحنأب « هدغر ىف ديزي, نأب

 أم « ةعرس لكب نولمعيف ؟ لاهلا ءانع لاقي « لامعالا مسقتو

 ةيعجلا لضفب ًادكوم حبصأ ىركفلا حاجنلاو . ًاليحتسم ةنونظي اوناك

 دق «آريخأو . تافاثتكأالا نم هينأت ايف ناسنا لك كرتشي ىتلا

 ًاعدقت ةتمدقو «ناسنالا قالخأ ىلع ًايسحت ةيهومعلا ةايملا تلخدأ
2 

 . اسوس
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 تس رو حا

 « نير »

 ماظن ىنمم ام  ةرسألا نيبو اهنيب نراق س ؛ ةيمبملا ام

 ةرسألا نيب ةطيسولا تايعجلا ام - ؟ ىعامجا قر - ؟ ىعامجا

 - ؟ تايعجلا كلت لضفأ نم ةيناسنالاو نطولاناك اذامل - ؟؛ نطولاو

 - ىناسنالا عونلا قرو وهل ةيرورض ةيعملا نا « ناهربلاب تبثا

 ةجيان ةيعجلا له -؟ نطولا نّوكت فيك  ؛ ةيجمملا نمز اه

 دوعت ىتلا ةيداملا دئاوفلا رك ذا - ؟ تايرو رمضلا نم ىشأ « قافتا

 لضنب انكم ىركفلا قرلا حبصأ فيك  ةيعجلا نم ةايملا ىلع
 ةشيمملا نم نانالا اهبستكي ىتلا ةيبدألا دئاوفلا ام  ؟ ةيعجلا

 . ةيعمجلا ىف
 هيج

 ىلاثلا لصفلا

 « ةيعامجالا ةئيحلا ىف لدعلا - » ١

 طيترا ام اذا ناسنالا نا « ناكم لكى ف عبتملا - ذاتمالا

 بسح ىلع 2 مهايا هانا بددرتل ةدعاق ءرم هل دب ال يول

 تابجاولا ىف انثي ا ؛ لوألا ءزلا ىف هانرك3 ىذلا ىددألا نئاقلا

 كات ربكأ ىلع ماكتت « نآلاو . ةبرشب ةيعمج لكأهب طب رت ىتلا
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 ىذ لكى بع نيعت,ىتلا تابجاولا كذنو « ( ةيناسنالا ) هو تايعجلا

 . اهب ةقالع

 لوف ؛ « لدعلا عم الا عامجا ال » نأ « ةتباثلا تايرظنلا نم

 ؟ لدعلا ىنمم نع يلربعت نأ كلل

 « مايأ ةعضب ذنم ىذاتسأ اي كلذ نع ىدلاو تلأس دقل - ذيمتلا

 . « هقح قح ىذ لكءاطعا د هنا : لاقف

 نم دوصقملا وه ام فرعت له « نكلو ؛ باصأ دقل - ذاتسالا

 . كلذ

 ناسنالا مفدي نأ وه « نظأ ام ىلع كلذ نه دوصقملا - ذيماتلا

 « ةنم هذخأ دق نوكي ٠١ صخش لكل درب « نويدلا نم هيلع ام

 . ام ءىشب دحأل نيدم ريغ نوكي نأ ىف دهنجي و ؛ هءاقفر شغب الو

 . ةقح عوضوملا فوت مل تنك ناو « تدجأ دقل - ذاتسالا

 ناوا ؛ نجسلاب نيمرجلا دحأ ىلع ح ةاضقلا دحأ نا ضرفنل

 تركشف كيلانسحأ ًاناسنا نا وا ؛ كداهتجا نسح ىلع كأفاككملعم

 ؟ اضيا لدعلا بورض نه كلذ سيلأ . هلضف هل

 « ةنسمحلاب ةنسملا ناسنالا لباقي نا وه لدعلا « اذا - ذيمانلا

 . ةئيسلاب ةئيسلاو
 لبف*« ًالثم كئالمز دحأ كمفص اذا - نكلو ! من - ذاتسالا

 لاوحا مثالي ال « ةقيقح لدعلا نم ناكن او اذهنا ؟ كلذ لثم هلباقت
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 عازن ف كتايح ىضقت « ةّنسلا هذه تمبتا اذا كنأل ؛ ةشيمملا

 نع ثحبنلو « كدلاو اهكملع ىتلا ةيرظنلا كلت عدنلف . هتحن لئاط ال

 ذخ » : ىلاعت هلوق ركذت الأ . ةايحال ةمءالم رثكا نوكت ىرخا

 هيلع هللا ىلص هلوق وا ؛ « نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو ونعلا

 «ىلق . « هسفنل بحب ام « هيخأل بحي ىتح مدحأن ماوي الد سو

 ؟ فيرشلا ثيدحلا اذهو « ةعركلا ةيآلا كلت نم ةتمهف ىذلا ام

 2 عاطتسا امسانلا ىلا نسحي نا بجي ناسنالا نا تءبف - ذيماتلا

 « مهب ىشي الو « مهنم قري الف ؛ ماذأو مررض هيف ام لكب ججتيو

 . نوقحتسي اب مهلماعي الف « مهتالز نع وعي ةلجلاب و ؛ مهيلع 32 الو

 تدكحو ءرخآ لتق ًاصخش نا ضرفنل ؟ كلذ فيكو - ذاتسالا

 هربت ىف ىمت نا لدعاا نم لبف . مادعالاب هيلع تايانجلا ةمكحم

 مارتحا نأل ؛ ءىث ىف لدعلا نم سيل اذه نا ؟ هحارس قالطاو

 ةدعاقلا وه « نيرخالا صخش يفو « كصخش ىف ةيرشبلا ةبترملا

 هرمخت نا ىذرث الف « اانا تءرتحا اذا كنألو ؛ لدعلل ةيساسألا

 كيا نكلو . هتاقلعتم نم ءىث ىأ وا « هلاموا « هفرش وا « هتايح ىف

 نأل راقتحالاب ىلوأ ء كش الب اذه ناف ؛ هسنن مرتحي ل نم مرتك نا

 قالخالاب فصتيو « ةسارشلاو بضغلا ىف لسرتس ىذلا لجرلا

 ًالداع نانالا نوكي نأ نكمي الو . ةلاحم ال لدعلا ىلع ىنجي «ةدسافلا

 «ةقح قح ىذ لك ىطمعأو «هللا دابع ءاذيا نع عنتما اذا لا ًايرشو
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 كرواح

 فرشلا انمرتحا اذا اننا ! ذاتسالا ىديساب ًاوفنع - ذيماتلا

 فيكف الاو ؛ تابوعصلا نم ريثكق الن نا دب الف « ىناسنالا

 ؛ نيمرجلا بقاعن نأ انل زوي

 ( ىنانالا فرشلا مارتحا ) ىنمم دعب مهفت مل كنظأ - ذاتسالا

 لب ؛طقف ةفيظولا كلت ةمرح كاهنثا بنج ُهنم ضرغلا نكي مل ىذلا

 ىعسلاو «ةّرضملا لامعألاو «ةحيبقلا لاصلنا نع ًاضيأ ةنكلا نيك

 ةعرج نانا بكرا اذا : كلذ لاثم . ًالعف كلذ عوقو عنم ىف

 ةعيرشلا ىضتقمب تبجو ( ةيرشبلا ةبترملل فلام ركسلاو ) «ركعلا
 لمف دق نوكي «ةمارغلا وأ سبحلاب هيلع ع ىذلا ىضاقلاف ؛ هتبقاعم

 «ةدب رعو «نّيب ركسلاب ناسنا دج اذا كلذكو ؟لدعلا هيضتقي ام
 ىاغأ ىنغيو حيصي ذخأ مث «طبضلا لاجر رظن نع ديعب ناكم ىف

 ىف قملا ناسنا لكل نوكي الأ «ةّراا كامي ذخأ وأ «ةقئال ريغ

 ؟ ةيرشبلا ةفيظولا مسا اب كلذ نم ةعنع نأ

 نوكي الأ «رخآ شغ وا ؛ ةقرس يف ىعس ًاضخش تيأر اذاوا

 نع مفادت نأب كاذو ؟ هيغتب ٠١ نيبو هندي لوح نأ «كتفيظو نم

 ةقيقملا ىف هانع» ىذلا لدعلا دوسي ىتح « 'ىشلا كلذ بحاص قوقح

 ؟ نيرخآلا قوقح مارتحا

 نأ نكمي ال ةيعبلا نا حضتي مّدقت امو . لدعو قح كالذ لك

 ةلج عامجا نع ةرابع ىه امنا ةيعجلا ناو « لدعلا ريغب ةمئاق اه موقت
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 مدس ميلي سس

 مل اذاف . حلاصمو ىنامأو « تابجاوو قوقح مهنم لكل « صاخشأ

 مالعف ؛ ةيرللا ماهي كلذ لكب أمتمتم انئدطم آنمآ تاننالا 55
 ؟ اذا سانلا رشاعي

 ؛ اومضم نيرخآلا قوقح مارتحا اهيف نوكي ال تلا ةثيملا نا

 ةرسأ لك ٌرطضت ذا ؛ اهبلا ةيضنملا قيرطلا ىف وأ برح هبش ىف يه
 « ةجاملا سيسم دنع اهسفن نع عفادنل « ىرخالا نع لاصتتالا ىلا

 . امسفن نم ةئيطلا كلت ىثشالتت كلذب و

 اك ؛ ماعلا ماظنلا ظفملا اهدحو ىنكتت ال ةيصوصخللا ملاصملا نا
 حلاصملا نآل . ةئيملا ءاضعا عيمج مارتحا بجو ال ةيصخشلا لويملا نا

 ؛ ىرورمضلا نم ناك كلذل . سانلا دنع ةرفانتم نوكت دق لويملاو

 نم ضرغ لكح نع ةديعب « لالقتسالا ماك ةلقتسم ةدعاق داجيأ

 ةقباط« وه ىذلا . ( لدعلا ) ىه امنا ةدعاقلا هذهو . ضارغألا
 . ةرشاعملا اهنع أكنت ىتلا تاقالعلل « ةيبدألا ةعبرشلا

 فرشلا مارتحا ردي نا ناسنالل ّدب ال نأب ىضقي لدعلا
 . هريغب وأ هصخشب صتخم امف كلذ ناك ءاوس ؛هردق ق> ىناسنالا

 « صخللا »

 : ىلي امف رصحتي لدعلا

 ةنيظولا مرتحاو ؛ « هب كولماعي تلا ب اب سائلا لماع »

 . نيرخالل وا كصخشل ةبسنلاب كلذ ناك ءاوس «ةي رشبلا
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 « لدعلا تامزلاتسم - «؟ »

 مارتحا ) ىه ءاهاضتقم ىلع ريسلا بجي ةدعاق لوا نا - ذاتسالا

 اذه ىلع بترتت ىتلا ةصاخلا تابجاولا نع ملكتلو .( ىرشبلا عونلا

 : ماعلا بجاولا

 نم انلاثمأ ةايح مرتحت نأب . ائيلع ىضقي لدعلا نا « ىعيدبلا نم

 ًاغارف لغشب امنا « ةطيسبلا هجو ىلع قولخم لكن أل ؛ نانالا ىنب

 ثرحيو « تاريخا لمعيو «لغتشيو دكي وهف . ةيعامجالا ةئيطلا ىف

 . هجن ىلع نوريسيو « هلمع نوم و «هرثأ نوفتقي اندالواو ؛ ضرالا
 ”لخيو « ةديفملا لامعالا كالت ةيدأت اهمرحي « ًالثم سفنلا لتقف

 ؛ ةمذلا هيضتقت ال « ةفلاخلا لك هتفلاخم نع ًالضف ء ىنرككا ماظنلاب

 هذه ىفو ! ال فيك . ةبرشبلا ةبترملا ىلع بكتري مئا عظفأ وهو

 ةناحبس هللا رمأ دقو . اًماضعأ نم وضع اهنع لصفنا دق نوكي ةلاحلا

 ىتلا سفنلا اولتقت الو » : لئاق نم رع لاقف كالذ بانتجاب ىلاعتو

 ةميرششلا عم ةيملإلا ةعيرشلا تقفتا كلذلو ؛ « قملابّالا هللا مرح

 لاق دنق . قحريذب ةئيرب ًاسفن لتقي نه لنق بوجو ىلع « ةيعضولا

 ةايح صاصقلا ىف لو ه « « سفنلاب سغنلا نا » ىلعتو ٌةناحبس

 ىف لتقلا آلا كلذ ىرم ىنثتسي نا نكمي الو . « بابألا ىلوأ اي

 2 ةنأل . برحلا ىفو « ىعرشلا عافدلا ةلاح ىف : نينثا نيمضوم
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 ةفاكب هلامو هسفن نع عافدلا ىف قملا ناسنالل نكي « ىلوألا ةلاملا

 نا حصي ال «سانلا ةايح ىلع ىدتعي ىذلا نا ذا ؛ ةنكمملا لئاسولا

 نا «انيلع بجاولا نم ناف « كلذ عمو . ناسنالا ىنب دادع ىف قي

 امهم « هتايح ىلع ةيضاق ريغ انتاب ريض نوكت نا ىف دهجلا لك لذن

 هدك ظلغو هبلق اسق

 ًارطضم كاذ ذا نوكي بعشلا ناف ( برملا ىهو ) «ةيناثلا فو

 روعشلا نم كلذ تقو دونجلا مفدي اب كعانو ؛ هتايح نع عافدلا ىلا

 ؛ مهصاخشأل ًاماقتثا نكي مل-هذه ةلاحلاو - طلانق نا ذا ؛ساسحالاو

 . سيئتلاو سفنلا هليبس ىف ىحضت نا بجي ىذلا نطولا نع ًاعافد لب
 ىف اورصق اذاو . رطاخ بيط نع هل ءادف « مهحاورا نومدقي كلذو

 ىتلا ةمأآلا كلت ىلع اونج دق « نينئاخ نيمآ نيمرحم اوناك كلذ

  اهفرشو اهتمالس رمأ مهبلا تلكوو ء م اهلاُمآ تقلع

 نولخدي اوناك « بيلصلا بورح ىف نيماسملا دونج ضعب نا كح

 ؟ حالسو عاتم نم مهبديأ وبلا لصت | م نوقرسمف « رفا م اخ اليل
 د هياع تدجوف ؛ همأ رجح نم اي 62 ذخأ موقعي نا ققتاف

 حالص ناطلسلا ىلا تءاجخ ٠ منن دجت لذ « ميكو تكتشاو «ًديدش

 صعأو © هانيع تعدو اه قرف « اهنصق هيلع تصقو «ىوبأل نيدل

 ضرتعاف . هارتشا نمل ةنمث عقدف قوسلا ىف عيب ناكو ؛ ىبصلا رضحاف

 ىنب براحت امو ءانب رح اونلعأ ًاصاخشأ براحت نإ » :هل لاقق هيلع

 . « نانال
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 كذا « هسفن ةايح ىلع ىدتم الأ نانالا ىلع بي كلذكو
 قبس اك انم ناسنا لكل نأل ؛ بجو ةلاذن « ًالثم راحتنالا ناك

 ةفيظو نع لقت ال « ةيعامجالا ةئيهلا ىف اهدي ةفيظو - هركذ

 هل قح ال اذه نا كف . ٠١ ناكم ةسارمل ُةميقي ىذلا سراملا كلذ

 ةايحلا ةقرافع لجعي نأ هلزوجي ال ناسنالا كلذك ًالطم هكرت ىف

 كلذ لكو . ةايملا ماظنب لخأو هسنن ملغ ّالاو ؛ ةدّدحلا ةعاسلا لبق

 3 ماعلا ريبدتلا ىف صقن

 : لاقف ًالثم كلذ نع طارقس انل برض دقلو

 « ٌةبقاعت نا كال ناك امأ - هسفن لتقي نا كدبع لواح اذا د

 « ؟ قح ريغب كتءدخ نم هصلخت ىلع

 ىذلا كلذ هللا بقاعي ال فكَف ؛ دبعلا لاح اذه ناك اذاف

 . هناسحا ىلا ءاسأو هتعي رش ىلع ىدتعا

 نا ؛ ةايملا قراف ول ىنَم ىذلا ىئايلا اهمأ ًاليلق كممس ىنرعأ

 كماعا ىلا صاف ؛ لئاضفلا ىلا ليما نم ةرذ لاقثم كبلق ىف ناك اذا

 ةقرافع تمم الك كنا ىلع كسفن دهاع . ءاقبلا ف بغرت فيك

 لبق الام ًالمعلمعا ال ىلامو ه : ًالثق كسفن بطاخت « ايندلا ةايحلا

 عرسا مث . « ىبنذ نم مّدقت ام ىلر ىل رفغي نا ىسع « تومأ نا

 عافدلا وا « سناب ةيزعت وا « فويل ةثاغا وا « سناب ةدعاسم ىلا

 ىلا كمفدي ًاعفاد كلفن نم تدجو « تلعف اذا كناف . مولظ٠ نع

00091 



 ما

 . ةايملا كيلا بيحيو «ريللا لمع

 ؛ كنطاوع ىف اريثأتو « كباق ىلا ًاليبس كلذ دجي ملاذا امأ

 هسقن باسيل ىعس ىذلا ناسنالا كلذكو ؛ نابج آلا تنأ اف « تف

 ىدتعاو « ةلاحم ال ةيرشبلا ةفيظولا ىلا ءاسأ دق نوكي هناف ؛ اهيرح

 . هصخش وت هيلع بجي ىذلا مارتحالا ىلع

 « ةيعامجالا ةئيبال ناسنا لك ىلع ةضورفملا تابجاولا نمو

 ةايح نوصن نا «انيلع بجاولا نم نا كف . هريغ قوقحب ظافتحالا

 امو « مهاوما نوصن نا ًاضيا انيلع بجاولا نم ناف ؛ صاخشألا

 . ايندلا ةايللا ليبس ىف « هيلا نوجاتحي
 اهرايتعا انيلع بجي ىتلا ءايشالا نم « ةبكلملا قح ةيعورشم نا

 ىذلا ءانبلا كالذ وه اما « هكلمن 'ىش لوأ ناو ؛ اهيف عازن ال ةهيدب

 : باوجلا . انا نكي مل ام ىلع انكلم طسبن فك نكلو .انحور ةنكسن

 مسجلا ءازجا نيب ام مئادلا لدابتلا ةطساوب آلا « ظنحت ال ةايملا نا

 انا نوكي نا « مزاللا نم ناكك الذل ؛ هب ةطيحملا ماسجالاو « ىلا

 . ةايملا ليبس لممسيل « ءايشالا كلت ضعب

 ىلع لوصحلل ناسنالا ىعس ىلع سسأتت مل ةبكلملا قوقح نا

 وحن «هلامعأ ةرمث نم ودبي ىذلا نيسحتلا ىلع لب ؛ ةايملا ماوق هب ام

 . كاذك هطاثن هيف مدختسي ىتلا ةداملا

 ةعور رم تسيل « ضرأ ةعطق دجوي هنا انضرف اذا « تالذ لاثم
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 نوح

 لوقعملا نف . اهعرزو اهيلع هدي عضو مهدحأ ناو ؛ دحأل ةكوام ىهالو

 . اهرب سانلا قحأ وه «اهنننأف اممرغو اهحلصأ ىذلا نا نكنيح

 : لوقت اهيلع ملكت ةريثك و رش هلف ؛ضرألا سفن كالتما امأ

 نكي ملام نا د هانعمو ؛ ( ديلا عضو ) وه ةككملل لوألا ساسألا نا

 نكمي ال «ةدعاقلا هذه نا آلا . « هيلع ذوحتسب نلف «دحأل اكوام

 «ناكم دجوي نا لق ةنأل ؛نآلا ايندلا هيلع ىه ام ىلع ىرست نا

 ءراهتألاو «تاباقلاو ءامسفن لابجلا ىرتل كنا ىتح ؛ كلام هلو لا

 آلا « اهكلتي وأ اهب عفتني نا دحأل يبست ال هو ةموكحلا ةكوام

 . نيناوقلاب ةنيبملا طورشلاب
 ناك ذا ؛ كلذ ىكع ىلع لالا تناك دقف « قباسلا نمزلا ىف اما

 نا « اهتيكلم توبثل ىنكي ناكو . كآلم ريفل تاحاسملا نه ريثك

 ؟ اهيلع هذاوحتسا ىلع لدي ام اهب لمعيو ءابيلع هدي ناسنالا عضي

 لكاشام وا روس اهيلع مقي وأ « ًالزنم اهب ىنبي وا ءاهعرزب نأك

 ىراحصلاو « ةديعبلا رجلا ىن الا ىلا ةعبتم ةقيرطلاهذهلزن مو . كلذ

 قوقح ةيعامجالا عئارشلاو نيناوقلا تنمض دق ةقيقملا ىفو ؛ةرغقملا

 الب « هل كولم وه اب عافتنالا قي ناسنا لكل تفرتءاو « ةيكلملا

 . هدعب نم هيلا نيب رقالل هكّلمي ام ثيروت قح كلذكو دحأ نم ةضراعم

 زوج ال كاذك «صاخشالا سفن ىلع ءادتعالا زوي ال نا اكو

 « ةكلملا كلت مارتحاو «اهب فارتعالا ناذ . مهكالما ىلع ءادتعالا
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 تناةؤيو

 كشالو . ةيرشبلا ةايملا مارتحاك « ةيعجلا ءاقب طورش نم طرش

 قوقملا ىلع ءادتعا وه ؛ هكلمي اه عافتتالا نانالا نامرح نا

 فلاخيو «هتفيظوب رضي ام وهو ؛ هيلع اهاضتقع لصح ىتلا ةيعرشلا

 . لدعلا تامزلتسم

 ىهو «ةقرسلا ؛ نيرخآلا قوقح ىلع ءادتعالا قرط رهشأو

 لكو . ق> ريغب نيرخالا قوقح نم ءىث ىلع صخشلا لوصح

 ضب نع اهضعب فاتخت اهنا ّآلا « اوناق اميلع بقاعيل دق تاقرسسلا عاونأ
 ةقرس امأ ؛ مئارجلا سا نم «ًالثم هاركأب ةقرسلاف . مرملا ةعاظف ىف
 شغلا كلذ عب 3 .ًاررض فخأ ام اهماف « ايك الم بايغ لاح ف ها ايشالا

 ريثك ضير* هنا فرعي ًااصح رخآلل ناسنالا عدي نأك « سيلدتلاو

 لكلا صقني وأ ؛ بيع هب سيل ميلس هنا دك" ي وه مث « بويعلا
1 

 لكاش ٠١ وأ ؛ تاعونمملا نء ءىش بيرج ىف ىعسي وا ؛ نازيملاو

 : ءافولا مداع وا «ةمذلا برخ وا «نئاخ ةناهلعاف ىلع قدصي امن «كلذ

 ىلا تاناءألا اوُدرب نا نوبأب نيذلا كئلوا « كلذ ىلا فضأ

 « مههسقتال هواقتكل ايش اودجو وا ءاهوضرتقاىتاا لاوءالا وا « اراهأ

 ىف هاهو ؛ نايسنلا ةج صخش نم هوذخأ ءىش در نع اوعنتما وأ

 . ازكهو - ةلطامم الا ةقيقحلا

 ةايلا قوقح ةمهألا ىف قوفتل « ةيرشبلا ةئيطلا قوقح نا
 رظن ىف همارتحا رادق فقوتي انم ناسنا لك ذا ؛ ةداعسلاو ةيرملاو
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 « ةلجابو . لاللعاو قالخألا نم هب ًاتصتم نوكيي ام ىلع « هناوخا

 لضفأ ىه ةيزملا هذهو . اهيلع سانال رهظ ىتلا ةفصلا كالت ىلع فقوتي

 ؛ (فرشلا) وا (ةعمسلاب ) ةنع نوربعي ام ىهو « ءىث لكف رشأو

 مرت نا انيلع بجي ام ةناو . ةيرشبلا ةبترملا ىلا تافصلا برقأ ىهو
 نيذلا كلوا ىلع يلا ىف لهاستت لأ بجي ةناف ؛ ريما لهأ لجنو

 ريغرلع هبلا هو لوق نء ملأت ءىرب نم مكف . نظلا سانلب نوئيسي
 ىلع ءادتعالا وهو « ريهشتلا ىلع ةبقاعملا نوناقلا ررق كلذلو « ىده

 فذاقلا نم بلطي الو « رشنلا قرطب وا «لوقلاب نيرخآلا ضارعأ

 . هب فذق ام ةحص تابثا

 ضارعتي نأك ؛ نايحألا ضعب ىف كلذ ريغ سعألا نوكي دقو

 دهتجي و « ةقثال ريغ اروما هب قصلي نأب « صخشلا فرشل فذاقلا

 هذه لكن اف كلذ عمو . هريغ نيعأ ىف هريقحتو « هردق نم طملا ىف

 لك ىلع بجاولا نمو . نوناقلا هيلع بقاعي « ليواقألاو فسافسلا

 . اهنع دعتي نا « في رش روعش ىذ

 ًامارتحا "لقتال «تادقتسمو ءازآ ناسنا لكل نا ؛ نب !ب عا مث

 ةيسنرألا ةروثلا نيناوق تحابأ دقلو . هتايحو هلامو هفرش رع

 . حايترالاو ءاضرلب ناسنا لكلب اف ؛ تادقتمملا ةيرح ١/8 ةنس

 عزانم الب ٠ مهنيد رئاعش اودأوي نا ممل ؛الثم نيد ىأ نم ءايقتألا
 . ضراعم الو
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 مهنعأ واع مفعم ٠ ازهمسا نم ءرملا لجرلا دنع حبقأ ءىثال

 ؛ دقتمملا كلذ اهمزلتسي ىتلا ةغيصلا كالت هئادال وأ « هدقتعم ًاصذخش

 نمز ىضقنا دقو ًاصوصخ . تادقتعملا ىف مهنوفلاخي نيرذلا كتاوأ وأ
 « ىنيدلا بصعتلا نوبراحي نينيدماملا سانلا عيمج حبصأو « دابطضالا
 نايدالا ف مل ممريغ ةنلاخل « مهمضعب راكفأ ىف داوتي ىذلا ناجيطلاو

 نعي ما م4 قرصتا حن نانا لك راس كاف ماوقلكب

 ركفيو « ىتتيو دقتعي اهف ةيرملا قلطم وهف ؛ نيرخآلاب رارضالا
 ىنيدلا هداقتعا قفاوب ام لك ل مف ىف قملا هل ةنا ام « لوقيو

 وهو « ًالثم ةسايسلا كرتعك« ةريثكرومأ طغلا اذه ىلع دجويو
 هب نيلغتشملا ضعب نلف ؛ تىنب اي هرامغ ضوخ# نا كال قحيال ام

 نيذلا صاخشأالا نيبو مهب مارتحا الو 4 باحمال هنا نونظي

 فاتخب نا زئاجلا نم نأل . حضاو طاغ وهو ؟ ىأرلا ىف مهوفلاخي
 اهف فالكعا كلذ رثي نا نودب «رومألا نم رمأ ىأ ىلع سانلا
 اناوس ةيرح مرتحت نأ انيلع بجاولا نم ناك اذاو . ةبحلا نم مهني
 حمماستلاف ؟ مطويمو مراكفأ مهي رحاسرتتا ٌداهف ؛ لامفالا ىف
 نيب قافولا ب ىمظع ةيضأ وذ وهو « لدعلا ناكرأ نم نكر
 داقتعالا وا ىأرلا ىف نيفلت+لا سانلا
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 د هيلا

 « هند لهأ ريغل ءرملا ةلماعم - مر

 « كنيدل ةفلاخلا نايدألا لهأ ىنب اي ذا لماعت فيك ذاتسالا

 ؟ كبهذمل ةرياغملا وأ

 ؛ ىنيد ءانب ىلع طع مهيلع فطعأو « مهر شاعم نسحأ  ذيملتلا

 . ةيناسنالا ىف ىناوخا مهنأل

 ! ىنب اي كلل مع خي - ذاتسالا

 الو د : ةفيرشلا ةيآلاب نولثقي سانلا ضعب عمس انكلو  ذيماثلا

 « مجنيد عبت نأ الا اونماوت

 نارقلا ف تءاج ةيآلا هذه ناذ ! الكف لأو ! الك ذاتسالا

 ةلءاعم نم مهسقنأ نورذحي « شرق رافكن ع ةياكح ءميركلا

 نا حصي ال كلذلو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع « هللا لوسر باحصأ

 . ةقيتح هب ذخألا بجول ىكملا ناك واو . ةماع ةكيضأ ملقا ل

 كراجتسا نيكرشملا نم دحأ ناو د : هباتك كح ىف ىلاعت هل هللا لاق

 مالسالا ناما اذه « هنمأم ةغلبا مث « هلا مالك عمسي ىت جح « هرجأف

 لاق دقو ؛ ةيوامسلا نايدالا لهال هنامأب كنظ اف « كرشلا لهال

 وجر خي لو « نببللا ىف كولتاقي مل نبذلا نع هللا ىاهني ال » : ىلاعت
 < نيطسقملا بحي هللا نا ؛ ميبلا اوطسقتو مثوريت نا ء كرد قف

 ولو » : ىلاعت لاق  ةيلزالا ةدارالا اهب تضق - ايش سانلا قرفتو
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 تح سانلا هركت تنأفأ . ًاميمج مباكض رالا ىف نم نمآل كبر ءاش

 « نينموم اونوكي
 اونيابت وأ « اد اوفلتخا ناو ء سانلا عيمج نا - ةصاللناو

 مل نأل) :ةماعمو « انمارتحاو انئيحم ىف لاوس « ًابهذم
 . (انيلعام

 : ىترعملا ءالعلا وبأ لاق

 ابجو نا قحلا ىتآل نيد ىأو ميلك ماوقألا كفاصنا نيدلاو

 مييلعو ان ام

 « صخلمللا »

 عاقدلا ىتلاح ىفآلا «انريغ ةايح مرتحت نأ انيلع بجاولا نم
 ءادتعالا ىف هوجولا نم هجو ىأب قحلا انل سيلو . برحلاو يعرشلا

 . ةيصخشلا انتايح نع ىلختلا ىف الو « نيرخآلا ةيرح ىلع
 ءانبحلا نم 6-0 لتق نم 13

 ؛ مهتادقتممو « مهتسعمسو « سانلا قوقح مرتحن نأ انيع بجي

 : عيمجلل نطولاو « هدحو هلل نيددلا ناف

 اماوقألا َدَّحَو كبر ءاشول هلالج لج ناّيدلل نبّدلا

 « لدعلا لئاضف - ع »

 ىه «ةريثكل ئاضف اهعبتي دق ءاهانكذ ىتل لا تابجاولا كلت نا
 . تايجاولا كت ةيدأت ةجينن ةقيقللا ىف
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 : ىعف ءانثلاب اهردجأو اهمعأو لئاضنلا كالت ىلوأ امأ

 ؛ هريغل ام ناسنالا بصتخي ال نأب ىضقت ىتلا « ةنامألا » )١(

 « نيرخآلا ةايح ىلع ىدتعي نا هل زوجي ال - حضوأو ”ءعأ ةرابعب وأ

 ىدحا ىه ةنامألاو . مهنارعأ وأ « مهأومأ 1 « مهتيرح وأ

 . دحأ ىلا 'ىي ال ىذلا فيرشلا لجرلا اهب ىلحتي ىتلا لئاضفلا

 مهلك ءالكئبف «ةافطلاو « قيرطلا عاطقو «صوصللاو « ةلتقلا امأ

 . ةليضنلا كلت ءادعأ

 نأ انياع ضرفت : تاجاولا نم اريثك انيلع ضرفت ةنامألاو

 . اهباحصأل اهدجن ىتلا ءايشالا درن ناو « ةقح قح ىذ لك يطعن

 بعلي نا كلاةقر دحأل تنَّسح كنا ضرفنل : ىرخأ ةلأسم كانهو

 نظي وه تاكو ؛ بعالا نسحي ال هنا كملع عم «كمم ( ىلبلا )
 ؛ةعم ناك ام لك تحير نا كلذ ىلع ىنبناو « هيف عراب تسل كنا

 ىلع نم ةتحير ام هيلا تددر اذا ّآلا « ًاقيرش ىتف ربتعُت ال كناذ

 . ةروصلا كلت

 ةداعس ال ةناف « ًادبأو ًاًئاد قا لوقن نا ًاضيأ انيلع ضرفتو

 نوكت اننا الا - اايحا قدصلا انٌضي دقل - من « قدصلا عمّال
 : لاق نم لوق نسحأ امو . انريمض انحرأو «انتمذ انيضرأ دق كاذ ذا

 ديعولا رانب قدصلا كقرحأ هنا واو «قدصلاب كيلع

 ال قزمملا نم لأسو « ةقزرم ةطيرخ ىأر محلا نا انضرف اذاف
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 اوببجي الو «كالذ دنع اوتمصي نا دب ال ذيمالتلا عيمج نا موهنملا نف

 الف «ةنم ناك امب ًاقرتمم ًارذتم» لعافلا فقو ام اذاف ؛ ةجيتنلا ةيشخ
 كلت هل ظنحي الو « ًاميخ ًاباقع ةبقاعي وا « ةحماسي ذاتسألا نا بير
 ةنا ىلع لديو « بنذلا وحل ىنكي « قملا هلوق درحب نأل . ةلزلا
 قملا لوقي نأ ىلا ةعفد ىذلا وه هريمض ناو « فيرش

 ضرفي ؛ ًاضيا لئاضتلا كالت ىدحا وهو « فاصنالا » (؟)
 لمعتسي ام لكى ف لدعلاو ماظنلا محو «رشلا نع دعتب نا انيلع

 ىلع ةمارغلاب وأ « نجسلاب يحي ىذلا ىضاقلا ناف . هيف هتوق ناسنالا

 ؛؟.ةزاكلا ةحار ريدك ةبجوم ءاضوض ثدحي ن نه ىلع وأ « صللا

 . فصنم ضاقل - اهلهأ ىلا ةبصتغملا قوقحلا درب ىذلاو

 « لوصكلا 20 ىذلا ذاتسالا كلذ «ًاضيا ًافصنم دعيو

 . دهنجلا 'فاكيو

 .ًالداعأ سقت « هئاقفر نيب ًالثم ةحافت مسقي ىذلا ذيفاتلا كلذكو
 ىف ناسنالا امبل.عتسي ناذللا « مزإلاو ةنامالا وهو ( قدصلاو )

 . هيلع بجي ام ةيدات

 ةمدخ هل ىدؤوي نأب هل ًاقيدص ناسنالا دعو اذا : كلذ لاثم

 ناف . ءافولا مدع نم ركفلل لغشأو « ةثايخ رثكا 'ى كال ةناف ؛ام

 بجاولا رابتعالا نم عون وهو 4 دوعولا مارتحا وه ةقادصلا ساسأ
 . هصخش وحن نانا لكل
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 ىلع هللا هداهشتساب « ًانايحا ةمالكز نمي نأ مهعضمب داتعا دقلو

 ناك اذاف . نيمباب انفرع ىف ىمسي ام وهو ؛ "'ىش لكب ملاعلا وهو « هلوق

 هنيع ىف ثنحي ىذلا نا . نيهلا فيكف «هب نانسي الأ بجي دعولا
 . فرشلا مداع نئاخ ملا لجرل

 قدصا| ىف - حضاو فاصناو « ةيماس ةنامأ ىه قوذلا ةمالسو

 قحلا ءاطعاب ىضقت ىهو - ءاعمج لئاضنلا ةَعث ىه لب - هيناعم قدأب

 . كش دجو الك« هبحاصل

 ةتعرز» لصفت ىتلا قيرطلا نأ ديز ىعَّذا اذا : كلذ لاشم

 بغر هنا لا ؛ اياد هاوعد ىلع مقي مو « هل كل وه « كتعرزم نم

 نم ناف ؛ اريقف ديز ناكو « ضاقت ديغب مس عزاتتلا اذه ضف ىف

 همضب هل حمستو « قيرطلا كلت نع هل لزانتت نا كيلع بجاولا

 . هتعارزب عفتني نا هاسع « هكالمأ ىلا

 دحاو نآ ىف نيران نيرايع امم الطأ نيصخش نا ضرفنل وأ

 اذا هنا كشال ؟ رئاطلا كلذ ىرت اب نوكي نملف - مقوف رئاط ىلع

 ةبسل ىف هليمز امهنم لكق باس « ساسحالا ىوذ نم نانثالا ناك

 نأب رمألا ىهتتا ابرو ةنع ىلختي نأ ىف دهتجاو « هيلا ةباصالا كانت

 . نيقيدص قدصأ كاذ دعب نانوكي مث ءأعم ةمينغلا كانت الكأي

 هنودب و «ناسنالا لضف رهظي ىذلا وه « ةقيقملا ىف ساسحالاذ

 مارتحا بجاولا نم تاك اذاف . ةلام ال ةصقان لئاضفلا نوكت
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 . في رشلا ساسحالا ىوذ مارتحا بجاولا نف ؛ نيلداعلا نيفصنملا

 رثوللا رصق ءانب دبعتي ناك اسنرف كله ثلاثلا نويلبان نا 6

 1ع نأ هيلا لسوتو « راجحأ تاحن هيلا مدقتف ؛ مايألا نم .

 ةلهو لوأل شهدف . كاملا ةراجيس نم هديب تناك ةراجيس 1

 كاملا كحضف ؛ قافر نيب و ىنيب ناهر اذه : لاقق ببسلا نع هلأس مث

 هل قرف « تاحنلا لجخو ! لطب اي ناهرلا كيلع عاض دقل : لاقو

 ؛ كمل ةلالج اي تاكترف ةسمخ لاقف . ناهرلا رادقم ملأسو « كلما

 ًاعسو اذه هلعف ءاخل - ةسمخ هلو ةسخ ناهرال - ةرشمب هلرمأف

 . قوذلا ةمالس ىهتتمو « قالخالا مراكمو « كلملا م اق« نيب

 )» صخلملا 2

 ًاماد نانالا مفدت ىتلا ىهو « لئاضفلا سا ىه « ةنامالا د
 <« قوذلا ةمالسو « فاصنالاو «ء قدصلاو » ؛ قدصلاب كسلا ىلا

 . ناسنالا اهب ىلحتي نا بي ىتلا ةنامالا تاجرد فرشا ىه

 « نيرك»

 مككسانلا ناسنالا لماعي نا ىنكي له - ؟ لدعلا ىضَقي اذامب

 قيبطتب فاكملا نم - ؟ ًايرش ًالجر نوكيل « هولماعي نأ ديري

 ىنثكسملا ام - ؟ هنارقا ةايح ناسنالا مرتحي نأ بجي اذال - ؟لدعلا
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 وقح ام - ؟ ةلاذنو اج > راحتتالا دمي اذا  ؟ ةدعاقلا هذه ن

 0  ؟ ةريثك اونا ىلع ةقرسلا له - ؟ ةقرسلا ١ - ا

 - ؟ تارورضلا نم حماستلا ناك اذا -؟ فذقلاوا «ريهشتلا

 ام - ؟ قدصلا ىلا انوعدي ىذلا ام - ؟ قدصلا ىغقي اذامب

 ؟ قوذلا ةمالس امو « ةنامالا امو « فاصنالا

 هيفي

 تلاثلا لصفلا

 « ناسحالا - 9 »

 ةسساوم ةيعمجا نا « ذاتسالا ىديس اب مدقت امم مهفي  ذيماتلا

 « نيلداع سانلا ناك اذا ةناو ؛ هنم ةذخنملا عئارشلا ىلعو « لدعلا ىلع

 . ةمان ةيناسنالا تناك

 ىلوأ وه لدعلا نا كل لقا م « ىدلو اب تبصا دقل - ذاتسالا

 ؟ نير شاعتملا صاخشالا ىلع « ةيبدألا نيناوقلا اهضرعت ىتلا لئاضفلا

 هناولو « ناسنالا ةداعسو ةدئاف ىف هنع لقي ال رخآ ءىش دجوي دقو

 نا كناكما ىف نا ىل لّيخيل ىنناو . هلاعتسا ىف ىدظع ةب ومص دجوي
 . مدقت ام ىلع اني هيمسل

 . ىدلخي راد ام ًاريثك ىذلا « ناسحالا هوه منا - ذيفاتا

 نق «لدعلا _:رع انملكت كو . تبصا دقل ! معن  ذاتسالا
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 « اذا ىل لقق - هتامتمنم وه ىذلا ناسحالا نع ملكت نأ بجاولا

 ؟ ناسحالا ام

 . عيملا عم ريلعا لمع وه « ىنظ ىلع ناسحالا - ذيماتلا
 بجي ام لكب متي ملاذا « سحم ناسنالا نوكي له - ذاتسالا

 . نيرخالا وحن هيلع

 . حجني ملولو همامنال وعسو ىفاملكلذب اذا ًاسحم دعي - ذيماتلا
 وه ناسحالا نأ : ىلوأ باب نم لاقي نأ نسحي ذا - ذاتسالا

 .”تاقفلا هتاترد لواو- 6ع رجألا عفن ىف ىعسلا

 نأل كلذ له . انريغ ىلع فطعن نأ انيلع بجي اذا نكلو
 ؟ اهماكحأل عضخأ نا بجاولا نمو « انيلع ةمتحت ةيبدالا نيناوقلا

 لمع ذيماتلا

 انيلع قلطي نا حصي ال ةناف « كلذكر مالا ناك اذا - ذاتسالا
 ىلع تنا لبف - اناوس نع ررضلا داعباب انئافتكاب « نينسحم مسا

 ؟ىأرلا اذه

 : انكذ ام ريغ ةريثك روما دجوت - ! ىديسايال - ذيفاتلا

 نع داعتبالاو « قرغلا ذاقنا ىف ىعسلاو « تانامالا درو « قدصتلاك
 . سفغنلا لق

 رثك | « نيلداع نوكت نا انيلع بهي هنا كلذب دصقتأ  ذاتسالا

 ؟ نينسحم نوكن ام
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 ىف اعريبعتلا عيطتسا تسل ىننا ريغ كلذك ناك اعر - ذيماتلا

 . ذاتسالا ىديس اي نم ىريمض

 امنومضم ةدعاق لدعلل ؛ ديرت ام كل حرشأس  ذاتسالا

 « ًادحا ذاوت ال » ىا < هب لماعت نا بحت ال اب سانلا لماعت ال »

 نسحا» ىا « هب كولماعي نا بحت امب سانلا لماع » ناسحالا ةدعاقو

 نأ كنكمي لوالا رمالا نا « الج مهفي كلذ رع . < سانلا ىلا

 هيف ىنكي ال ةناف«ىناثلا امأ« رش ل.عتال » كاوقب ةنعربمت

 نع ًالضف « ًادودحم نكي ل ريلعا لمع نأل . « ًاريخ لمعا » كاوق

 « هعضاوهو هقرط ناف « كلذ ىلع ةدايزو . فورظلا ريغتب ريغتي هنرك

 لدعلا نا : راصتخا لكب لاقي نا نكي كلذل . اهل ةيابن ال ةعساو

 ' اضيا ىضقي 1 ىناسنالا عونلا مارتحا ىفرصقتال ناب ىفقي

 ةينالا ىهاونلا ىف هصيخلت نكمي امم ؛ ناسحالا همزلتسي ام لامعتساب

 رقتحم ال - كاخأش فن ال - عدخم ال - قرسنال - لتقتال

 نوكأ فيك كا لاق نم هب بيجت نا كمزاي ام اذه الانا

 ليحتسملا نم ةناف ؛ « ًانسحم نوكأ فيك» كل لاق اذا اما . «ًالداع

 لك لع هنا الا ؛ ةدودحم ريغ هترئاد نأل « ةقح عوضوملا ىفوت نا

 : ىلي امف اهصيخلت نكمي دق لاح

 نوكيكالذب و - « كريفل ريلعا نم هلمع كنكمي املك منصا :

 « لوالا ىف بجاو وه ام لكف كلذ عمو « ًامسنم لمعلا ةيرح لاجم
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  5/ا1٠٠١ 0-7

 . ىناثلا ىف ةلاحم ال بجاو

 ؟ اسحم ناسنالا نوكي نا مزاي له . ذشنيح - ذيماتلا

 ىكل - هنا ىبعن ءرخآ ىنعم موزللا اذ نا آلا « من - ذاتسالا

 . باحتت نا انيلع بجي - نيرخالل ريدلا لمع ىف ىعسن

 ؟ للعلا عيمج ناسنالا بحي نا « نكمملا نم له - ذيهلتلا

 كليم نم بيصن ناسنا لكل نوكي نا بجاولا نم  ذاتسالا

 ؛هايا كتدعاسمو «هوحن كفاطعناب ًالومشم نوكي هنا ىنم؟ ؛ ىعيبطلا

 ناسنالل دجوتو « ةرشاعملا معد دطوت ةبحلاف . ةبحلا دلوتت كلذ نمو

 ؛ ةوخالا ةلزنع « نوصلخملاو ءاقدصالا ناك كالذل 2 ةرمألا نم ًاعون

 نوثحيي الو « ةدحاولا ةليعلا دارفا نيب ام طباورلا نم مهندب نوكيو

 « ةديملا تافصلاف . ةبحلا ىرع قيثوت ىف نوعسي لب « ةدئافلا نع

 نم مهذعب سانلا برقت ىتلا م ؛ ةليججا ايازملاو « ةليلجلا لئاضفلاو
 . ريخال بحلا آلا بحي ال ءملاصلا لجرلا ناك كالذل . ضعب

 ريغ طلاخي الأ «هرغص ذنم دعت نأ «ذيماتلاىلع بجاولا نمو

 : لاق نم قدصأ اف ؛ هنارقأ نم نيملاصلا

 »> تنأ نم كل لقأ « كريشع نم ىل لق »

 قيدص تحبصأ كلذلو ؛ ًريثك ىدلاو ىل هلق ام اذه  ذيماتلا

 ؛ ةربرسلاو ةريسلا نسح - ريقف ناك ناو 55 ةنأل ءميجلا ( دومم)

 . ناحطلا نبا رخآألا ىليمز ىكملابو ؛ادهتجو اًيكذ هنوكن ع ًالضف
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 ىلا هددوتو «ةعم ءاذغلا لوانتل ةئرم ريغ ىايا هتوعد نع ًالضف ىناف

 . ريرش ةنأل ءةنع داعتبالا ىف دهنجأو ةنم رفنأ ؛ لئاسولا ةفاكب

 حازملاو بعللا اولمجي الأ ءالقنلا ذ_بمالتلا ىلع بجي - ذاتسالا

 ىنعم .ريلعا لمع اولدابتي نا مهيلع بجي لب ؛ ةبحلا لاصتال ايس
 اذاوأ ؛هوناعأ ءرقتفا اذاو ؛ نورخآلا هداع « مهدحأ ضرم اذا هنا

 لكمل اومتدق ةلجلاب و ؛ هوماعو هوضوهتساو هوثحتسا « لساكت

 ام لضفأو نسحأ ىه ةروصلا هذه ىلع ىتلا ةبحلاف . ةياعرو ةدعاسم

 نيذالا بحلا اذهو « ىعيبطلا ليملا اذه ةجيتنف . نان الا هب فصتي

 ةيحضتو « سانا صالخالا اندنع نادلوب 4 ناسنا لك اءهيف كرتشي

 . هنودب ًاسحم ناسنالا نوكي نا نكمي ال اهالكو «ةيتاذلا ملاصملا

 مارتحا : نيرمأ انيلع ضرفت اهناف « ةيبدألا نيناوقلا امأ

 مزلتسي لدعلا نا ذا . ةيصخشلا ضارغالا ذبنو « ةيرشبلا ةفيظولا

 « ةهازنلاب د امهنع ربعي نا نكميو . ةيناثلا مزاتسي ناسحالاو « ىلوألا
 ةدئافلاب ًايصخش +يلع دوعي ا ناسنالا ثارتكأ مدع ىه ةهازتلاف

 ةماعلا ةعشاملا لّضف اذا لا «ًاريزن نوكياال ناسنالا نأل .ةعفنملاو

 وأ « ةيئاذلا هتعفنم ىلع ( ةيعجلا وأ « ةرسالا وأ « نطولا ةعفنك )

 انضرف واف . ( ءاقدصالا وأ براقالا دحأك ) صوصخم صخش ةعفنم

 رهشي فوس ؛ةلءاعملا ىف قدصلاو ةمذلاب نيروهشملا راجتلا دحأ نا

 ًاعراز نا وأ . ًالح نويدلا نم هيلع انل ام عقد هيلع انمتح اذا «هساالفا
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 ات

 اذا نينسحم نوكت اننأف ؛ هدنع انل ام ءادا نم « هلوصحم ةءادر ٌةتمنم

 ؛ ةورثلاو ةبحلاو « لامعالاو ةايحلا ىفاننونواعي نيذلا كلوا اندعاس نحن

 ؟ ةيلاطملا كلت ءارو نم ةيداملا ةدئافلا نم انيلع دوعي ام انيسانتو

 نارصحنيال امهو ؛ ةرسالا نطاوع نم « صالخالاو ةهازتلا

 نيذللا «ةيعبلاو نطولا ىلا ًاضيأ اهنايدعتب لب ؛ةقيضلا ةرئادلا كلت ىف
 . ناسنالا ىنبل ناتريكلا ناترسالا ةقيقملا ىفامه

 « صخلملا »

 ىرابجا ريغ وهو « نيرخآلل ريدا بح ىف رصحني ناسحالا

 ؛ اناوسل صاخت نا انيلع متي و « باحتت نا انبلع ىضقيو ؛ لدعلاك

 . نيرخآلا ةحلصم ليبس ىف ةيتاذلا انملاصم ىحضنو

 « ةيممجا ىف ناسحالا - ؟ه

 هتقالع امو « لدعلا ام ذاتسألا ىديس اي ىل تحضوأ دفل - ذيماتلا

 نيئاوق اذ « مث اماظن حبصأ هنا فيكو « ةيعملاب هتقالع مث «درفلاب

 كلذك نادحالا لهف . هضايح نع نودوذي ةاضقو « هتيهام نيبت
 ىف تكرتشا اي هيف كرتشت نا ةمزلم ةيعامجالا ةئيهلا نا ىأ

 ؟ لدملاب كسلا

 ىنومع بجاو وهف « اًيصخش ًاجاو ناك ناو ناسحالا - ذاتسالا
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 - هلبحي مصتعتو هب كس نا «ةئيدمتم ةمأ لكى ع محلا نم ذا ؛ ًاضيأ

 ؟ صالخالاو ةهازتلا راهظا نم ةيعجلا نكت فكو - ذيهاتلا

 انك ناو « اما ناريغتي دق نيرمألا نيذه ثا - ذانسالا

 ىف لحن دق « ًالثم ةهازنلاف . لاوحألل ًامبت كلذو ؛ ىنعم ناريغتب ال

 . ءاخالا لحم صالخالاو « نماضتلا لحم نايحالا ضعب

 . لبق نم مهفأ نك ملام كلذ - ذيملتلا

 نع كلتثداح اهْيح - عضاوملا نم ريثك ىف ظحلت ملأ  ذاتسالا

 ماك ضعبب اهضعب طيترم « انخلاصمو انقفارم لكنا - ةيعجلا ةدئاف

 نود « قيرف حلاصم ىلع ءادتعالا ليحتسملا نم ٌةناو ؛ طابترالا

 ؟ نيرخالا لاصا ضُرعتلا

 راعسأ نا ععس ةناو ؛ دادح اديز نا ضرفتل : كلذ لاث»

 نم ىنينعي اذامو ؛ نطقلاو ىلام : لاقف ًالئاه ًاعافترا تعفترا نطقلا

 دارأ كلذ دعب مث . « هيلع وه ام ىلع ديدملا نع ماد ام « هنمث عافترا

 هيلع ناك ام فعض حبصأ رتملا نم نا مف ؛ احيسن ىرتشي نا

 عافتراب هماهتها مدمل « ةمئاللاب هسفن ىلع دوعب الأ . رثكأ وأ « ًاهباس

 ؟ ىرخأ ةرم كالذ لثه ىلا دوعي هنا نظت لهو ؛ نطقلا نك

 وأ « مئاهبلا ضرم ىثفت وأ « ًالثم حمقلا ةعارز تنلت اذا وأ
 تفلتآف هايملا تفط وأ « مجانملا دالب ىف ةريطخ ثداوح تئدح

 طق اوبيصأ نيذلا مث اهباحصأ نكي مل « ىرقلا ىدحا لزانم وأ عرازم
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 اوكا دح

 عيمج نأل . تبيصأ دق كاذ ذا نوكت ًامومع ةيعامجالا ةكيطلا لب

 راض وأ ًامفان ناك ءاوس « ءىش لكى ف نوكرتشم نونماضتم اهئانبا
 كنئاوأ لاثمأل ةدعاسملا دي اود نأ ىف سانا ركف كاذل

 « ناسحالا هانعم نكي مل نماضتلاو . نماضتلا هيضتقي ع نييوكمملا

 ةنيدم تكل م اذاف . بجاولا نم رثكأ ةحلصملا هب دوصقملا نأل

 « نوعاط وأ لازلز وأ « قيرح وأ قرغ اه لصح نأب ؛ ةكنب ةدلب وأ
 لك دوج كلانهو . نيبوكنملا ةدعاسمل يَوع ًاراتتكا سانلا بتنكا

 ام اذا ىتح 4 نيباصملا تاليول ًافينخت ءةسفن هب حمست امب ناسنا
 . ناسنالاىنب بئاصم تنخ « تادعاسملا هذه لاثمأ سانلا تلدابت

 دي اهل دمتق « ةفاتخم بئاصع دالبلا ضعب باصت ًانايحأو
 ؟ دمتملاو ىعألا ةياكح تأرق امأ ؛ ىرخالا دالبلا عيمج ةدعاسملا

 ةياغ ىف امهو « ةنيد» ىف نيميقم اناك « ًادمتمو ىعأ نا ىكحي
 لجر ةئيدملا كلت ىف ناكو . دعقملل لماح الو « ىمعألل دئاق ال ءرقثلا
 نا ىلا ةلاللا هذه ىلع اريتساو .امهيقسيو 0 « نينسحللا نم

 ىلع اقمتاف ٠ ًاديدش ابعت 3 ابعت دقو مايأ هدعب اءاقأف ؛ نسحلا كلذ تام

 امعطتسيل « هرصبب قيرطلا ىلع هلدي وهو « دعقملا ا لحي نا

 . اكلمل كلذ الولو امهرمأ حجت ةئبدملا لهأ

 مهفأ ىنأو ؛ ةسردملاب اهتءلعت ىتلا ةياكحلا كالت صخلم كاه

 سانلا ناف . لامعألا ىف هناوخا دعاسي نا همزاي ناسنالا نا اهم
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 هع 31م

 ىرتل كالذل ةبسنلاب كناو ؛ ةنوامملاو ةدعاسملاب الا ةشيعملا مل ميال
 لذكي ام لكل مع ىف دهجلا لك لذبي ؛رجنملا وا عنصملا بحاص

 عنصملا بحاص ىنيي ؛ ةيعانصلا دالبلا فف . هيمدختسمو هلع ةحار

 تالآلا مل م مدقيو ؛ ةديهز ةميقب هلاعل اهرجوب « ةريغص لزانم

 كلذ لك - اهيف مهئانبأ ملعتل سرادملا سيو ؛ انام لمعال ةمزاللا

 لامعلا ىنافتي « كلذ لباقم ىفو -لاملل ةداعسلاو ةحارلا بابسأ ريفوتل

 هيلع دوعي ام لكى ف مهعسو ىف ام نولذبيو « لمعملا بحاص ةهدخ ىف

 . ةعفتملاو ةدئافلاب

 نادجوب « سانلا نيب لدابتملا نانتمالاو ركشلا نا كلذ نم 8

 ر ٠ الإ ةنعربمب ام وهو ؛ًاقاراروعش مهيدلق ىف
 دنع نورخالا ةعم ةعنص ام ركّذتو «مأتي ًاناسنا ناسنالا ىأر اذا

 نأب رعش - ةيب رتلا نسح رصنعلا بيط ناك ناف - كاذكو ه ناك ام

 درف وه ىتلا ةيرشبلا ةرسألا ءانبأ دحأ الا نكي مل « ناسنالا كلذ
 دارملا سيلو « هصالخاو هنطع ىف قحلا هناوخا عي ناو«

 و وب ةدعاسملا مهنم رظتني نرد ل ناسنالا دعاس ل

 لمع ىف اح ريخلا لمعي لب ؛ ةنونواعي مهنا نظير نم هال نواعي ال

 ىف ملل ةمئنم ال نم ًاضيأ دعاسيو . ا ًاضوع رظنني نإ ريغ نم «ريللا

 ىفق كاذل ؛ مريغو بيذاجلاو « ىمعلاو ةزجعااك « ةيعامجالا ةئيملا

 لكب ىضرملا اهبف لباقت تايفشتسم ناكم لك ىف أشني نا ءاخالا
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 تيا بح

 وه ًاضيا ءاخالاو . ناسحاو قفر لكب نولماعيو « ماركاو ةوافح
 4 ءاطقالا ماتنالا ايلا أجلي *”ىجالم اوسسئوي نا « ريما ىلعاف ملأ ىذلا

 ةئيطلا نوديفيو « قازرتسالا ىلع اوردقي ىتح « ءانتعا لكب نوبريف

 . مهتارقو مللعأ جئاتنب اهءانبا مهتذخملا ىتلا ةيعامجالا
 اهظع ًاناكم لغشي 4-3 ماعلا ناسحالا نع ةرابع وهو - ءاخالا

 ام لك ةيسنرفلا ةروثلا نيناوق تصخلل كالذل . ةيعامجالا ةئيطلا ىف
 - ءاخالا د : تاك ثالث ىف تابجاولاو قولا نم هيلع امو ىنطولل
 . عامتجالا نم مألا ضرغلا وه لوأألاو . « ةاواسملا - ةيرحلا

 )» صخلملا 2

 بجاو كلذكوه لب ؛ طقف ىدرف بجاوب سيل ناسحالا
 فارتعالا لدابت وأ « نماضتلا بح سانلا ىف دجوي ىذلا وهو . ماع

 . لكلا لكلا ىلع ناججاو ناسحالاو ءاخالاو ؛ ليملاب

 » ناسحالا لئاضف 2

 ؛ اهلثم ناسحالل لوف - لئاضف لدعال نا تدع - ذيماتلا

 قبس ؟لدعلا تامتم نم ّالا ناسحالا امو ! من ذاتسالا

 . ىلدألا ّقرلا ىلع دعاس ىتلا رومألا نم وهو ؛ هرك ذ
 ؟ كلذ يل حرشي نا ىديسل له - ذيمتلا

)0 
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 انركذ « لدعلا ىلع انملكت انيح انتا ركذتت كلل  ذاتسالا

 اءا .ةهازنلاف «قدصلاف «فاصنالف «ةنامالا انركذ : "ميلاف عألا
 فيرشلا لجرلاف . فطعلا هلئاضف ىلوأو « لدلا واتيف ناسحالا

 أثن ناسنا لكااهب ىلحتي ىتلا ةليضفلاب ًاسيلتم ةداع نوكي « فطاوعلا

 . لدعلا بح ىلع

 ءًالداع نكي ل اذا ناسنالا نا تماع دقلو ؛ من - ذيفلا

 . اس نوكيال

 هدّوعتب نا هيلع بجاولا نف ؛ كاذك نكي اذاو - ذاتمالا

 . لمعلا ىف قرتي مث «ةطيسإلا تابجاولب 'ىدتبب ثيح « ًائيشف ًائيش

 دهمجا «لمذ اذاف . سانلا نم هذخأ ام در ىف ًالوأ دهني نأب كلذو

 ىليو 4 ضرغ لكن ع ةديعب ةقيرطب « مهبلا ناسحالا ىف ذئنيح

 . ملل صالخالا كلذ

 ”نافي الف ؛ نسحيو قرسي ىذلا « باهنلا باهولا لجرلا اءأ
 . تائيسلا نيهذي « تانسحلا نا

 ةجاح ىف دعأ مل ثيحب « ىلع لأ ام لكت يعو دقل - ذيماتلا

 « ءارقتلا ىلا ناسنالا نسح نا هانعم ناف 4 فطعلا ىنعم حرش ىلا

 . هتعاطتسا ردق «نيسنابلا ىساويو

 دت ءاضيا ءاينغالا نم ًاريثك نا ملعتاالا نكلو ؛ من - ذاتسالا
 ناسحالاف . انتدعاسمو انتقأرو انتقفش ىلا نايحالا ضعب ىف نوجاتحي
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 « مهناجرد فالتخا ىلع « سانلا عيمج عم ريما لمع ىلا وعدي دق ذا

 « نيئطخملا عدرتو « نيلاضلا دشرنو « ءالهجلا ملعت ؛ مهتاقبط تواغتو
 حسمنو « بويعلا حاصنو « تازحالا فئذتو «نيسئابللا دعاسو

 : حو رجلا دمضنو «عومدلا

 نوماعتيو نوذغتيف مهب ىناعي ثيح «ًالثم ىناتيلا عضو ىكي الف

 ىف ناسنالا ىعسي فرا بجي لب -زبخ نومدعي ال ميلك س انلاف

 .هابأ وأ همأ دف هنا ركذي مدحأ دوعي ال ىتح ؛ مهتيلستو مهتاساوم

 :نيذلا كئاوأ فصنأ دقلو ؛ مهبحتو « مهماعنو « مهعجشن نأب كلذو

 الا كلذ امو . مدالوأك مهنولماعيو « ىناتيلا كئلوأ لاثأ نونن

 . ( ةبحلا لدابت ) ةقيقملا ىف هانم. ىذلا ناسحالاب ميكستل

 ىركم نواعنو دعاس نا « ًاًضيأ بجاولا نم لهو  ذيداتلا
 ؟ ةءاسالاب ناسحالا نولباقي نيذلا ليما

 الا انت نوكيال «ريللا لع بح ناف !”ىبباي من  دانمالا
 حمس مل اذاف . ةمحرماو ونعلا ةجيتن ىهو ؛ ةقفشلاب انو رقم ناك اذا
 ىلع نهرب نا نم لقأ الف 4 قةشملا ربظمب ربظي نأ ناسنال صرفلا

 « ماوس نع هب لصتت ىتا تاطلغلاو تااسالا ىف لعاستي حمس هنا
 . هليمج نوركتي نيذلا كئلوا عم ًاضيا لهاستب و

 نع عنتماو «ةبلب ولة ركز يانل تيطعا اذا - كلذ لاثم

 كقح ىف رلكت وا « ناسنا كمم رجاثتت اذاوا ؛ ًائيغ كضرقي نا
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 ب ا تحج

 « مستو لق ام ءازرتسا كيفتك رم نا بجاولا « هعامسك لآ مالكب

 كلذ عم مث . كنيع ىف ةعرجلا رغصتو بضنلا ىشالتي نأ ثبلي الف
 هلبقو «كيعارذ هل حتقاف « كيلا داع اذا ثيح « ةنيغض هل لمحت ال

 . سانلا نيعأ ىف كتتاكم عفترت « هيلبع نيب

 غصت الو « هيلا تفتلت الف « قمحأ لعفلا اذه ىلع كباع اذا امأ

 0 اسمو « ًايلح ناسنالا نوكي نا راعلا نم سلف ؛ هتفاخسولا

 ىتلا كالت « ناسحالل ةليضف ثلاثب كركذأ نا ىنودحي ام كاه

 هذه ىف كل امدخلم ىناذ ( مركلا) ىو « كل اهحرشأ نا ىتتلأس

 رظننا اذا ةنأل ؛ « كريغ لامعأو كلامعأ نيب نراقت ال » : ةلجلا

 كلذل . دحا أدبي مل ناسحالاب ءىدابلا وه هليمز نوكي نا ناسنالا

 اذاف . ريللا لمع ىلا ًاقابس نوكي نا لقاع لكى لع بجاولا نم ناك

 دقتعاو كتتحس رّيختالو « بضنلاب سباتت الف «كّس وا ناسنا كمفد

 دوعي موي نه هل لب الو ؛ هادي "تنج ام ةرمث قلي نا دب ال "ىسملا نا

 ىف ىئابلاف - ةنم ناكأم ىلع ةرس> بوذيو « ةئاللاب هيف هسفن ىلع

 «ءارقفلا ىلع قدصتق « اًينغ تنكاذاف - رب رشلا وه امنا ةقيقحلا

 كل فعاضتي فوس ةناف « ًاضيأ كلذ لثم لمفاف «ًاريقف تنك ناو

 ليبسف مهاومأ نوققني نيذلا لثم » : ىلاعتو ةناحبس لاق دقف ؛ ءازجلا

 هللاو . ةبح ةلام ةلبنس لكىف ؟ ليانس عبس تتبنأ ةبح لثك « هلل

 « ءاشب نأ فعاضي
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 مسبب ايا دع

 ةقدص ثمن ةبحلا لب « ءاطعلا ىلع ةروصق» ةقدصلا تسيلو
 : . ةقيقللا ىف

 ؟ ًاغبأ ةليضف ةعاجشلا لهو - ذييتلا
 دقو . اهانحرش ىتلا لئاضفلا تاجرد قرأ ىهو ! منن  ذاتسالا

 ىلع هكلع ناك ام لكف رص نا دعب «ناسحالا لاطبأ دحا نا ليق

 ام ىلع ةنم لصحيل لغتشي ذخأو ًابراق رجأتسا « نيزوعملاو ءارقثلا
 نأ دارأ ًالجر حماس « ةفأرال رخنآ لطب و ؛ ريما لمع ىلع هدعاسي

 ًايرج « برحلا تقو ىف هسقن ىلع رثآ « ءاخسال رخآآ لطبو ؛ ةقرسي
 ٠ ًاملغ توملا ىلع ًافرشم ناك

 )» صخلملا 2

 لدعلا ةليضف عم دحتت «ةسيئر لئاضف ثالث جنتي ناسحالا نم

 : موكلاو «ةفأرلاو « فطعلا : ىهو

 ىف ال لبثم ال ىتلا لئاضنلا كلت تاجرد ربكحأ ةعاجشلاو

 . ةناكملاو ةعفرلا

 « نير »

 بلط ىف قملا ءارقفال نوكي ال مل - ؟ ىنازإ ناسحالا له
 ىف لدعلا لمعتسي نا هيلع بجي ناسنالا نا عيملا لع عم « ةقدصلا
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 ميجا ري دج

 أشنأ اذامل - هلئاطف فصو «ناسحالا لكش نيب -؟ مهتابامم

 ن٠ له - ؟ناسنالا تاليو فيفخنل 'ىجالملاو تايفشتسلا سانلا

 فرتعي نرا تايفشتسملا كلت دحأ ىف وع نم لك ىلع بجاولا

 برضا - ؟ كلذ نع ربعي فيكو ؟ اذالو - ؟ ليجلاب اهباحصال

 له - ؟ ةيمجلا ىلا اهيا ًابسان « ءاخسلاو حماستلاو فلما ًالثم

 ؟ لئاضنلا نم ةليضف ىف هنامز ةردان نوكي نا ناسنالل ىنستي

 فلز 4 8
 )» ”'مهتيلا هديصق »

 هتايح مومطا هاضاقت مث

 مثيلا امو ةناهمو ةبرغ آلا

 ًادحومو ىنثم ناماغلا هب رع

 ةرمتسم اهنباب أ لك ىرب
 هلهأ نأش نع نامافلا هلئاب

 هداع لوملا نم ديع هءاج اذا

 ةوسق ديملاب سانلا رورس نأك

 مهلظأ نيذال ةموسح طي

 ةبيصدكح ىتنلا لفلا ملع امو

 هبلق لفلا قرم دق هليوايف
 ءايدالا دحال )١(

 ”بوطخ ةاسيملا بيط ةءرحتو
 00 ا
 بيرق ميال بيرق ىاو

 بيرغ ميلا قلي ءىرما لكو

 ”بيبح هيلع ونحي نا تاهيهو

 "بيج بيج ال تأ ةنزحيف

 ”بيجوو لطاد عمد دجولا نم

 بيبص وهو عمدلا ضيفي هيلع

 ”بيطرنوصغلا نانيف شيعلا نم

 ربيرض هيلع فطعي لف ةتهد
 بون ءاقثلل هيف بشنأو
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 ناللابلا
 نطولا - لوربا لصفلا

 )» ةرسا نع ةرابع نطولا 2 ا

 ةضورفملا تابجاولا نع ىل ةَتركذ امف ريك تّكَف دقل - ذيملتلا
 فقوتت ناسنالا ةداعس نا تماعف ؛ ايندلا ةايحلا هذه ىف ناسنالا ىلع

 - ىتاثلاو - ( ىتاسنالا فرشلا م ارتحا) - 6 نيرمأ ىلع

 تابجاولا عيمج ةفرعم انكم« نبرمألا نيذه ةطساوبو . ( ةهازنلا )

 . ةيعامجالا ةعيطاو ةرسالا وحن انيلع ةضورفملا

 ضارغالا نع داعتبالا وهف « ةرسألا وحن انيلع بجي ام اءأف
 انضعب مرتحي نا ىكال ةنأل . صالخالاو طابترالا ةقيقلا ىف هانعمو

 « ةيعبللا وح انيلع بجي ام امأو ٠ ًاضيا باحتن نا بجي لب ؛ ضب

 ىهو ةهازنلاو . لدملا ةنع أشنيام وهو ؛ ةيرشبلا ةفيظولا مارتحا وهف

 ناسحالا هيضتقي ام

 . عوضوملا صخلم اذه ! نسح - ذاتسالا

 . اميظع ًاعوضوم انكرت انا لاخإ ىتنا الا -ذيناتلا
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 تبا

 ؟ وه امو  ذاتسالا

 . نطولا وه -ذيماتلا

 ؟ نطولا فرعت لهو « ّىنب اي تبصأ دقل  ذاتسالا

 . هيف ناسنالا دلوث ىذلا دلبلا وه نطولا - ذيهاتلا

 هايجأف « ناسنالا اهيف دلدو ىتلا ضرالا وه نطولا ؛ معن - ذاتسالا

 ةترمغو «اهئامس ُةتلظأو ءاهئاضف ٌةعسوو « اهوام هاورو « اهؤاوه

 هبشأ وه 'ىثب « ىلصالا دلبلاب نوطبترم كالذ ىلع ءانب نحنف . اهئواهن
 ررض كلذ ءارو نم ناك ّالاو « ةنع لصفنن نا نكمي الف ٠ ةبارقلا

 «اهيف ىثمن ىتلا قرطلاف . نومدقألا انل كرت رثأ نم مق «ملظ ع

 نيلّوألا ثارث اذه لك ؛ اهعرزن ىتلا لوقملاو «اهنطقن 2

 رادقم هللا ملعب نيذلا اقالسأو اندادجأو انآ انل كرت ام اذه . انم

 . ةرهاطلا مهئامدب اهوّمس ىتلا ضرالا كلتنع عافدلا ليبسيف هوناع ام

 ؛ ةمألا نع ةرابع وه « قتيقملا نطولا نا ًاضيأ ععساو  ذيماتلا

 « دحاو نوناقل نوعضخي و «ًادحاو ًادإب نونكسيأ صاخشا عو# ىهو

 . ةدحاو ةزكحو ةدحاو ةرضاح مل

 ؟ تركذ ام ريغ رخآ 'ىش صاخشالا ءالكوه طب رب الأ - ذاتسالا

 صخألا ىلعو « ةبذاجلاو حمالملا سفن مهل نوكي « معن - ذيفاتلا

 . مهب تقاح ىتلا بوطمللاو « مهفالسا هزرحا ىذلا دجلا ىركذ

 اك« مهنابآ نع ةنوثري ثاريم كش ال كلذو ! ةقيقح - ذاتسالا
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 تلا د

 : مداقحأو مهءانبأ ةنوثروي فوسو « مهضرأ اوثرو

 من - ذيماتلا

 ناك فيكر ظناذ ؛ كل هلوقا نأ ديرأ تنك ام اذه - ذاتسالا

 . ةلاغ ال قملا وه كلذ

 نكسملا رع ةرابع وه ؛ امم نوب رصملا هيف شيعي ىذلا دلبلا
 مهلكو . ًاعيمج مهنم نيك ىتلا ةريجكلا ةرسألا كانت هيف نطقت ىذلا

 ضرغل ةهج نم مهم لكل فتشي ناوخا مهلكف ؛ < رصم ه ءانبا
 . نكسملا كالذ ةمظع وه «دحاو

 دب الف «انركذ اكةرسأ نع ةرابع وه نطولا ناك اذا - ذيماتلا

 نيع ىه « نطولا ون نيينطولا ىلع ةضورفملا تارجاولا نوكت نأ نذا

 . مهزنم وح دالوالا ىلع ةضورفملا تابجاولا

 . ناكسلا دايدزاو « ناكملا عاسنا لا كانه سيلو ؛ عن - ذاتسالا

 . ةيرصملا ةرسالاك : ةرشأ نع ةرابع !

 . اهقاطن عسنا ناو ريغتت ل اماف « تابجاولا امأ

 تايجاو ًالوأ انك ذ : ةرسالا طب رن ىتلا طباورلا انمسق فيكر ظنا
 تابجاو مث ؛ نيدلاولا وحن ءالؤه تاجاوو « دالوالا وحن نيدلاولا

 . ةديدجلا ةرسالا كلت ىلع اذه قبطنف . ضعب وحن مهضعب دالوالا

 لك اهبحت نا انيلع بجي ىتلا ضرالا كالت وهو « « نطولف »

 نم انيلع ال اهب ًاقارتعا « انحاورأو انلاوماب اهنع عفادنو « انحراوج

 نا ائيلع بجاولا نم ناك تالذل . ةلاحم ال ةدلاولا ةباثم ؛ لاضفالا
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 هع 1/17 د

 . انئدلو ىتلا انمأ نع مفادن كك ةنع عافدلاو « هميركت ىف ىناغتث

 وه بأ ةمألل كلذك- هل عضم نا بجي ابأ ةرسألل نا اكو

 هعئارشو هنيئاوق قطنت اك بألا ةماكو مألا ّونح نيب مهي نطولا

 لا نم ناك كلذلو مهمع عافدالو ِهْنا#دأ ريم آلا تعضو ام ىتلا

 قوقملاو تابجاولا تناكو . ةسدقملا هرماوأل اومضخي نا قحب مهبلع

 وحن ةضورفملا قوقملاو تابجاولا سنن ىه « نطولا وحن ةضورفملا

 ؛ ممسفنأ وح دالوالا تابجاو نوكت « سايقلا اذه ىلعو .ةرسألا

 : ىلي امف امصخلن نأ اننكمي ىتلا ىف

 < صالخا . ةعفادم . ةبحم د

 و ىنطو لك ىلع ةضورفملا تابجاولا سفن م هذه نكت م

 ؟ هينطاوم
 ؛ مهسفنأ وحت تاوخالاو ةوخالا ىلع بجي ا#ع انربع اياننا

 نأل . مهسفنأ وحن نيبنطولا ىلع بجي ام ربعن نا انكي كلذك

 «دحاو مد مهقو رع ف ىرج « دحاو سنج ءانبا نع ةرابع نيينطولا

 نع نوعفادي ميكو « دحاو ٍٍضامو « دحاو قلخو « ةدحاو ةغل مل

 . ةتداعسو هدحم وه : دحاو ضرغ ءارو نوعسي 3 دحاو دلي

 «ريذصلاو ريكلا مهنم نوكي دقق ؛ ةريكلا ةرسالا كالت ءانبا امأ

 اونواعتب ترأ ميملع بجي مهاكو .ريقفلاو ىنتلا « فيعضلاو رداقلا

 ام لب ؛ ةدئانلب ايصخش هيلع دومي ٠١ مهم. لك لمعي الو « اورفاضتيو
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 دل اس دس

 . عيجلا هل بستتي ىذلا مسالا كالذل افي رشن هينطاوم ىلعو هيلع دوعي

 ًادرف نا اك 4 رصم مسا سندي نا ُةنكمي ال « دحاو ىرصم

 *ئىت دق « درفلا كلذ ةعرج نا آلا . ةرسأ مسا سندي ال ًادحاو

 ىف هل ببستي وأ « هتءهت هريغب قصاي ْنَم « كلذلو . عومجملا ىلا

 . هتطوو هترسأل ع 8 أ نكمال نزح

 « صخللا »

 ثاريم نع ةرابع يه ؛ هخيراتو « هتاريخو « نطولا ضرأ

 « ةقيقملا ىف نطولا ناك كاذل . باقحألا رم ىلع ىرارذلا هلوادنت

 . ةرسا نع ةرابع

 )» ةيعمج نع ةرايع نطولا لس

 قرطني « ًاضيأ ةيعمج وه لب 4 طقق ةرسا نطولا سيل - ذاتسالا

 . ةيعامجالا ةكيملا نع هانركذ ام لك قابطنالا مات هيلع

 . اهلئاضفو امترورض حرشب انأدتبا دقلو ! من - ديالا

 تابجاو نم نكي مل « نطولا نع عافدلا نا نظتأ  ذاتسالا

 ؟ ناسنالا

 اهاضعأو 2 اً ميظع عسل نع ةرابع ىه ةيناسنالا نا

 داحنالا الو « طاصملا ىف كارتشالا رسسدتب الف ؛ راشتنا ابأ نورشننم
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 محب ا ب كوع

 . قيبقملا اهانممب ةيرشبلا ةيمجلا ءاضعأ نيب روعشلا ىف

 ؛؟ىناوخا مهلك « جونزلاو « دونهلاو « وميكسالا نا لوجأ ال - م

 دشأ امو ! مهب طابترا دعبأ ام نكلو . لقعلاو ةعيبطلا هيضتقت اك

 لدايتأو « مدخلا نم هيلع ردقأ ام مل متقأ نا تعطتسا ول ىرورس

 . كلذ انل ققحتي نا تاهيه نكلو ؛ فطعلاو ةبحلا مهعم

 فشتكم (رنج) لاثمأ 4م ركلا نيعرتحلاو « ماظملا لاجرلا نا

 ؛ « قءاوصلا ةعنام » عرتخم ؛ ( نيلكترف )و « يردجلا يعطت د

 . راخبلا لاعتسا فرع نم لوأ امه نيذللا « ( نو:لوف وأ نيباب )و

 ناسنالا قوقح اوناعأ نيذلا كشلوأ لاثمأ « تاموك|لا لاجر كالذكو

 هذه ناكس نمت امأ . ةيناسنالا اومدخي نا مهنكمي ؛ قرلا اولطبأو

 ديفن نا انك فيك ؛ ريغصلا يدلو اب تنأ وأ ؛ ةريغصلا ةيرقلا

 8 مأو بوعشو « كلامم ةلمج نم ةنّوكم ىه امناو . ةيرشبلا ةيملا

 ميك نوعضخيو « ةدحاو ةئلب اهراضعأ ملكتي اهنم ةدحاو لك

 مهسفنأ نع نوعفادي كلذكو ؛ةدحاو عئارشلو « ةدحاو تادامل

 . دحاو ودع مامأ

 « ضرالا نم ةعقب ىف قافتالاب أشنت «مألا كالت نم ةدحاو لكف

 . اطو ىمسن ةاقتسم ةيعجج نّركك« امملءذ ىتلا طباورلا ةفاكب اهعم طبترتف
 ىتلا «عاستالا ةابلقلا ةرسألا نيب طسوألا دملا وه نطواف

 تّّدتما ىتلا ةيرشبلا ةيعملاو « هتاجاحب ىنت الو ناسنالا لامآ مست
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 دع 8 بست

 ايعاستاب تفعضف «نيممجأ سائلا اهيقش نيب تّمضف « اهفارطأ

 تلاحتسا لب مهني داحتالا بابسأ

 نطولا ىلع ًاضيأ قبطني « ابائاضفو ةيرشبلا ةيعجلا نع هانلق امو

 ايازملا انرك ذ دقو . لمعلا ميسقتو كارتشالا ىنعم ققحتي هيف ىذلا

 كارتشالا نأل . شيعلا دغر رفوت الو « ىداملا حاجنلا "متاح اهالول ىتلا

 لب ؛ةيرشبلا ةيعبجلا ءاضعأ نيب هلوصح نكي ال «هميسقتو لمعلا ىف
 دحاولا دلبلا ءاضعأ نيب لهسأ نوكي

 امبستكي ىتلا ةيونعملا دئاولا رادقم فصت نأ ؛ ىنب اي كل لعو
 ؟ نطولا ىف هدوجو نم ناسنالا

 « ةريقملا هذه انئيرق نا : ءانع لقأ البو دكأت لكب - ذيماتلا
 رثكا عسن ال ةسردم هيف ريقح لزنم « ماوعأ ةسمخ ةدم نم اهب ناك

 «ًاباط نبر شع درطي نا ٌرطضي ملحملا ناك كلذلو ؛اذيبلت نيسخخ ن»
 ةرخاف ةسردم اهب تسسأت دقق «نآلا امأ . ماع لك ىف رثكأ وا
 « نطوال كلذ ىف لضفلا لك لضفلاو ؛ ملعتلل مزلي ام لك ىلع ىوتحت

 . نطولا ةءوكح تاعو رشمو
 ةتس نم رثكأب انع دعبت ال ىتلا ةرواجلا روفكلا فو - ذاتسالا

 كلت ىلا ممدالوا اولسرب نا ابلهأل رسيتي ناك فيك « تارقءوابك
 ؟ ةسردملا

 ممددع ديزي ال نمم « ليلقلا الا اهنم ىتأي ناك ام ةنا - ذيملتلا
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 اد -

 مهماف «راغصلا اما ؛ذيمالتلا راك رع «ةئالثلا وا نينثالا نع

 مويلا ىف خسارف ةثالث اوي نا نوءيطتسي ال

 روذكلا ناكس نأل ؛ ًاشحاف ًالظظ كلذ ناك دقل « اذا - ذاتسالا

 نا ملكتي ال « سفن ةئاهلث ابلهأ رادق» زواجتي ال ىتلا ةريغصلا

 ةسردم رفكح لكى حبصأ دقف «نآلا امأ . مهباس> ىلع ةسردم

 لكل ضفلاو ؛ نورونتيو نوداعتي نيينطولا لك أدتباو « ةيصوصخ
 . نطولا ةعماجل « كلذ ىف لضفلا

 ةنكلو ؛ طقف ىنادتإالا مللعتلا ىف هتاريخ رصحم مل نطولا نا

 ءابطالا اهيف جرختتي ثيح ) تامماجلاو ايلملا سرادملا نم اريثك أشنأ

 دهامملا عيمج كلذكو « ( ممريغو ةذئاسألاو نوسدنهلاو نوماحلاو

 هيلع ققنت امم كلذ لك نان .راثالا رودو « دصارملاو « ةيماعلا

 عادوا « ةمألا ميلعت ديم ناك ام لك ناذ « ةلجابو . ةموكملا

 « عئانصلاو نونثلاو مولعلا راثننا ىلع ًادعاسم وا « ىتاسنالا حاجننل

 . نطوال هب نونيدم نحنف
 ةيدألا دئاوفلا عيمج نا « نآلا تقتحت دق كاذكو - ذياتا

 . ةينطولا ةعماجلا لضفب ىه « عامجالا نم اهات ىتلا

 فكك ل حرشأ تنكذا ركذتأ ؛ىنباي * طخ مل كنا - ذاتسالا

 نم درف اهب ٌصتخي ىتلا لئاضنلا ن نم انوكي م « ناسحالاو لدعلا نا

 « نطولا كللذب ىنعأ تنك دقف . ماعلا ماظنلا نم احبصأ لب ؛ دارفألا
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 ميسو اي

 نا بجاولا نم ناك - ةياج ةتباث لدعلا دعاوق نوكت يل  ةناف

 كلذ سفنب ةظوحلم « دحاولا نطولا ناكس قافتاب ةررقم نوكت

 ناسحالا نوكي «لاثملا اذه ىلعو . عيبا ىدل ةمرتحمو «روعثلا

 مهمضعب فرعي الو « نوقّرفتم ةيرشبلا ةيبجلا ءاضعأ نأل ؛ ًاغبأ
 . ةدعاسملا اولدابتي نأ مهنكمي الف «ًاضعب

 سيسأت ةطساوب « كلذب مايقلا مهنكميف ؛ دحاولا نطولا ءانبا امأ
 نطولا نودب و ؛ ىئاتيلاو ىضرملا اهبل أجلي ىتلا « 'ىجالملاو تايفشتسملا
 . ناسحالاو لدعلا اياز عتمي نا ناسنالل رستب ال « هتعماجو

 ناسنالا بحب نأ بجاولا نه نا « نآلا تماع دفل  ذيماتلا

 . ىقايح لوط هبح ىف ىنافتأس كلذلو ؛ هنطو
 مارك ىلع اوُنَض ناو ىلهأو ةزيزع ىلع تراج ناو ىدالب

 « صخلملا »

 امترورض ةيعمج وه لب ؛ طقف ةرسأ نع ةرابع سيل نطولا

 نا نكي ال ءىثش لكل بق ةيعامجالا ةئيهلاو . ةيلج ةحضاو اهلئاضفو

 « ضعب ىر٠ مهمغمب سائلا برقي ىذلا نطولإ الا ةئاق اه موقت
 ةيلقملاو « ةيبدألاو « ةيداملا دئاوفلا باستكا ىلع نونواعتب مباعجيو

 . ةرشاعملا امجوتست ىتلا
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 تس راجت

 « ةينطولا - م »
 < بجاولا نمو 4 انمدق اك ةيعمجو ةرسأ نع ةرابع نطولا - ذاتسالا

 ةرسالا وح اهب رعشن ىتلا تاساسحالاو روعشلا سفن ةوق انل نوكي نا

 دارملا ناك اذا «روعثلا اذه نع نوربعي اذاع فرعتأ . ةيناسنالاو

 ؟ نطولا هب
 . ةينطولا - ديماتلا
 ؟ ةينطولا ىضقت اذاعو ممن ذاتسالا

 . صالخاو قدصب «هنطو ناسنالا مدخي نأب ىضقت - ذيمتلا

 «همأ بحي اك هنطو بحب نا «ناسنالا ىلع بجي معن -- ذاتسالا

 انيلع مع ةعيبطلا ناف ؛ ةبحلا ةهج نم امأ . مدلاول هتعاطا ةعيطي و

 هباق صقري ال ىذلا ىرصملا كلذ وه نف ءآلاو « انم مغراب كلذ

 « اهرورسل سب ال ىذلا اذ نمو ؟نيطم يبا وذ دنع ءًابرط

 ؟ امزح نزحيو
 عيمج بحي نا هيلع بجي ناسنالا نا تمهف دقل همن ذيماتلا

 . مهاوس ىلع نيبرصملا هليضفت رمأ ركتي نا عيطتسي ال ةنا آلا ماعلا

 ؟ روعشلا اذه لثم ىلع كموأي ىذلا اذ نمو « معن - ذاتسالا

 هنارقأ ةلماعم نسحي نا ناسنالا ىلع بجاولا نم ثاك ناو هنا

 . ممريغ نء رثك | هب راقأ بحي نأ « مرحلا نم سيل هنا آلا «هنالخو
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 ل موال

 بجيب ءاندلب ةبحف . دلبلاب صتخي ايف لاملا نوكت «سايقلا اذه ىلعو
 مف . ةلاحم ال لدملا وه ةناو ؛ ىرخالا دالبلا ميمج ةبحم قوفت نأ
 بجب « ناطوالا نم هريغ نم رثكاو ع انيلع هتاريخ نطولا نأ

 ربكا هل انتبحم نوكت نأ
 وه بعصلا امنا ؛ هنطو ناسنالا بحي نا بعصلا نم سيل

 . هماكحأو هنيئاوقل عوضخلاو « هعئارش مارتحا

 انهع اذا ًاموصخ ؛ كلذ ىف ةبوعص ىندأ كانه سيل - دبات
 . لدملا اهساسأ نيناوقلا هذه نا

 . مضخم نأ نم ناسنالا ىلع بعصأ سيل ةناف ! الك - ذاتسالا
 نا آلا ؛ عيملا نم امم فرتعملا ةحب رصلا قوقملا سدقتىتلا نيناوقلل
 «ةصوصخم ةقيرطب ددحي نأ « ًالايحأ هتحاصم نم نوكي دق نطولا
 لامآ سمت نا كلذ نع جتن امبرو ؛ ةرادالا ةقيرطو ةم ١ لكش
 ( نطولا ىأ ) بعشلا ةدارأ ناف « كلذ عمو . هلانبا ضعب ىوذو
 ىه هذه . سانلا عيمج اهمامأ عضختو ء سكورلا ال أطأطت نا بجي
 قاعتي اهف امأ . ةرسأ ةفصب هلانبا وكن نطولا اهضرغي ىتلا تابجاولا
 : نيناكىف اهانمم رصحني « ىرخأ ًارومأ مهيلع ضرفي هنأ ؛ ةيعمج دهب
 . اهانمم ليجت كلاخأ الو « « ءاخالاو نماضتلا »

 ةطساوب الا كتربخأ كنوكي نا « ةبحلاو ةحلصملا داحتا نا

 صتخي امذ كلذ ناكء اوس « عامجالا قرطل همسي ىذلا وهف ؛ نطولا
0) 
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 ردح

 ةجاح ىف تسلو . ناسحالاو لدعلا تامزاتسمب وأ « ةيسملا لامعالاب

 اك نيرخآلا اصب صخشلا ةحلصم طابترا هجو كل حرشأ نأل

 بجي «لاعلا عيمج نا «ًاضيأ كل حضوأ نا « ىرورضلا نمسيل هنا

 طب رن ةقيرط دحوأ وه انركذ اكن طولف . . . ًاناوخا اونوكي نأ

 تابجاولا هذه لكو . امهدصق قيقح ىلع دعاستو « ةيناسنالاب ةرسسالا

 ةينطواف . «صالخالاد وهو : دحاو 'ىش ىف اههيخلتو اهرصح نكمي
 لوانتت ىهو ؛سفالا ةيحضتو « تاذلا راكنا ةليضف ىف موحعلا ىلع

 امءادا وهو «ناسنالا ىلع ضرف لوأ نم « ةليضفلا تاجرد عيمج

 ةعاجشلا ىهو ةجرد لالكنا قرأ ىلا «هنطو وحن هيلع بحي
 ىضقت ىتلا ىهو « ةيب رملا ةعاجشلا « ةعاجشلا تاجرد قرأ نمو

 هدإب ةماركل ًاظفح «راطخألل هتايح ضرعي تنأ ناسنالا ىلع

 « هصالخا ديدش ىلع ناسنالا ُهَمدَقِي ناهرب قدصأ وهو . هتءالسو

 . هترطو قدصو

 لوقلاب - ناك نأ ناسنالا وعدي نا وه : رخآآ سمأ دجويو

 ؛ اهيلع ةيوقلا نيهاربلا مقيو ؛ءاخالاو لدعلاو مالسلا ىلا  لمعلاو

 امأ . باجعالا قحتست ةليلج ةمدخ هدالب مدخ دق نوكي كلذب و

 (ىنطو) بقل لاني نا وهف « ّرلا ناسنالا هيلا ىعسي ام فرشأو ّعأ

 . قاقحتساو ةياهأ نع
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 ا

 « صخلملا 0

 (ةينطو ) ةلكىف رصحني « نطولا وه انيلع بجاولا روعشلا نا
 عضخمتو ةبحن نأ انيلع بجيف «ةرسا نع ةرابع وه نطولا نأ ام

 .. انيدلاو عيطنو بمحض يك « هنيناوقل

 نيطبترم نوكن نأ انيلع بجاولا نف ؛ ةيعمج نع ةرابع هنا ابو
 (صالخالا) ةقيقملا ىف امهانعم نيرذالا ءاخالاو روعثلاب « هئاضعا عيمجب

 « نير »

 ثاريملا نّمكتي مم - ؟ ةرسالاو نطولا نيب هبشلا هجو ا
 «ائيلع ةطاس نطوال نوكي فيك - ؟ دحاولا نطولا ناكسل ىمومعلا
 ليحتسي فيك حرشا - ؟ دالوالا ىلع ةدلاولاو دلاولا ةطلس عراضت
 نوكي اذامو - ؟ اطو هل ناسنالا فرعي مل اذا «ةيعامجا ةئيه دوجو
 تناك اذا  ؛ ايل ىنعم ال ةينطولا ةعماجلا نودب نأسحالاو لدعلا

 ؟ ةينطولا طو رش نم دالبلا نيناوق ةعاطا

 مو
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 وسلا

 ةينطولا تابجاولا - ىئايا لاعفلا

 « بئارضلا ح١

 نأب انيفتكأاو « لامجالا هجوب نطولا نع انملكت دقل - ذاتمالا

 لءجحيال هنا آلا ؛ناسنا لك ىلع ةضورفملا ةيمومعلا تابجاولا نيبن

 انثحابم ىف رمشسنلف «ليصفتلاو حرشلا نه دملا اذه دنع فقت نأ انب

 ةيصوصللا قوقملاو «تابجاولا نآآلا حرشن نأ بجاولا نم

 « ًاملاص ًاالغ نآلا نوكت نأ دارملا سي ةنأل ؛ هئاثبا ومحت هل ىتلا

 « تالح اميحو « تيهذ ام مرتحت «افيرش الجر كالذ دعب ريصت مث

 ص .

 ايرصم نوكت لب ؛امهريغوا ءايلاطيا وا ءارتلجا ف تاكئاوس

 كي راقأ ىأ « كنارقا ديفت « ا ًايطو كلذ دعب م 2 5-6

 . كيدطاومو

 ىهو « ةبي رسضلا ىه اما ؟اهئانبا ىلع رصم هضرفت بجاو لوأو

 كروصت عيطتسي ام ردق ىلع ىنربخت نأ كل لهف . ةيرورضو ةلداع

 . كلذ هجو

 ةدوكحلا دنع دجوي ال «ةببرضلا كات عفدت مل اذا ةنأل - ذيملتل

 تابتر» مفدو « عراوشلا ةراثاو «قرطلا فيظنت ىلع اهم قفنت دوقن

 رغي نأ ةداعلا ترج ثيح ؛ طبضلا لاجرو « نييءومءلا نينظوملا
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 مسج 406 دبا

 نيمت نأ ىرورضلا نه ناك كاذل . ةميرجلا هباكترا بقع مرجلا

 هتثربتل ةاضقلاو ؛ هباوجتساو هلال نوققحللاو « هرثأ ءافتقال ةطرشلا

 . هتادا وأ هتءارب نم ملل ريظي اهسح «ويلع كحلاوا

 قرطلاو رطانقلاو عرتلاك « ةيمومعلا عفانملا لاغشأ ك كلذكو

 1 0 كاذ ىف كرتشي ١ اذا ءاهؤاشنا نكمملا نم سيلف

 لجار كلأ نورشع - ثاثثثلا رثكا مزاتسي اء وهو 4 شيجلاو

 « قدانبلاو « عفادملا مل ىرتشتف ؛نوحاستيو «نوسبليو « نوذغتي

 . اهب ناهتسي ال لاومأب د او « نوصمملا مل ىبتو

 لك مفدب موقت ىتلا م بئارضلا ناف ! ىنب اي قملا كل - ذاتسالا

 ناسنالا 0 ؛كلذل مزلي ام

 هتورث نم ًاطيش ىحضي نأ « اذا هيلع بجاولا نم ناك « هافرلل اب

 ءانب بئارضلاف . ةنيدمتملا دالبلا يمج ىف عبتم وه كو كلذ ليبس ىف

 « ماظنلا ظفحو « ةيهومعلا لامعالا عيمج ءارجال ةيرورض «كلذ ىلع

 ىنعمب « ةيمازلاو ةيمومع نوكت نأ بجي ةبيرضلاو .كلذ هبشأ امو

 نوكت نرأ بجي اهنا 5 ؛ءانثتسا الب ىلاهالا عيمج ىلع مسقت اهنا

 نوكت ناو ؛ةدحاو ةقيرطب سانلا عيمج ىلع ضرفت اها ىنعمب ؛ ةلداع

 الو «ورعو ديز نيب قرف ال « مويلع ضرفت نر م ةورث ةبسنب

 لاومالا رّدقت ةموكملاف . لهاجلاو ملاعلاو « ريقفلاو ىنغلا نيب زييمت

 « ةيهالا كلت تدادزا الكف ؛نايطالاو نكا.الا ةيمهأ بسح ىلع
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 تل ا

 بسحب ةبيرضلا وأ « دئاوعلا نوكت كلذ ىلعو . لاوءالا تدادزا

 لدعلا نه سيل ةنأل ؛ كلذ ىنعم لهجت كنظأ ال ىناو . لومملا ةورث

 نادفو هيب ىوس كامب ال ىذلا حالفلا بيصن كالذ يف ىواستي نأ

 ريئاثدلا نم تاثم هضرأ نم لغتسي ىذلا ىنالا كلذب «نينادف وأ

 ىنععي ؛ ًاضبأ ةراجتلا نع لاقي نأ نكمي «ةعارزلا نع لبق امو .اًيونس

 ًالثم شورقلا نم فالآ ضعب ىلع هحير ديزب ال ىذلا توناملا نا

 لدعلا ذا . تاهينجلا فال نع هحير ديزي ىذلا كلذ 3 ىواسل

 طرشب ؛نطوال ةمزاللا تاقفنلا نم انج ىنطو لك مفدي نأب ىغق

 « ةحيسفلا يذارالا باحصأف . ةيلاما هتلاح ردق ىلع كلذ نوكي ن

 ؛ ممريغ نء رثكا ةمركحال اوذدي نأب نوفلكم «ةعساولا تاراجتلاو

 رشع كو ىذلا ىذوحلاو . رثكا مهسارح ف امتوفلكي مهما 3

 فخاوي ام ءةنم دخأوي نأ حصيال « راهنلا لوط قيرطلا ل غشت تاكرم

 ناف « ةللاب و - ةريغص لقن ةككر» ىوس كالي ال ىذلا كلذ نم

 بيطب ماع لك ةءركحال ٠١ ىدئي نأ هيلع بحي « قداص ىنطو لك

 «رقحأو طحأ نوكي «نطولا ةمدخب مايقلا نع رخأتي نه لكو ؛ رطاخ

 . هترسأ ىلع قافنالل عسي نا ىلأي ىذلا كلذ نم

2 

 )» صخلملا 2

 هتمدخ ىف ىناقتو ةفرعن نأ انيلع بجي ىذلا ديحولا نطولا نا
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 ومواد

 ةبيرضلا اطّمأ «ةيصوصخ تابجاو انيلع اه ىتلا هو . (رصم) وه امنا

 مك « ةيمازلاو ةيمومع رصم ىف ةدبرضلاو .٠ ةلداعو ةيرو رض ىه ىقلا

 . ةيبسلو ةلالع اهما

 )» تاباختنالا - د

 امنا « بئارضلا عفد نا « ذاتسالا ىديس اي تمبف دقل - ذيداتلا

 ىناكلو ؛ هنطو وحن صخش لك ىلع ةضورأملا تابجاولا نم وه

 انأ اذاف . بئارضلا كالت ريدقتىف سانلا عيمج كارتشال ًاموزا ىرأ ال

 ىأف - باختتالا نع ىناغشي ام ىدنع ناك وأ «ىريغ ىنع ؛تبنَأ
 ءاضعأو « باونلا باختتا دنع روضإلا نع ىعانتما ىف كانه ررض

 ؟ اهناي رس ةيفكر بر قتو « بئارضلا ريدقتل ؛ ىروشلا

 « كأطخ كل ريظأ نأ لبقىننكلو ! ىن اب ًايصم تسل - ذاتسالا
 نيفلكم ءاضعالاو نوبودنملا نكي ملأ : الا كيلا هَجوأ نأ ديرا

 ؟ بئارضلا ريدقت ريغ ءىشب

 ىتلا نيناوقلا نسب ا نر مهنا « ىديساي لعا ذيماتلا

 اهريغو ةيب رملاو « لاغشالاو ةيلخادلاو « ةيناقلاو فراعملا اهبلا جاتحت

 ةناف ؛ ةموكلاب ًاقئاو ناك ىته ناسنالا نا « امض لاقي الأ « نكلو

 ًاناسنا محازيب ال ؛ اداه شيعي ةناو « ةسايسلاب لاغتشالا مدع لضفي

 ؟ورمع طاقسا وأ «ديز باختنا ىف
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 بج ا صح

 ناحطلا تعمسف .« صاخ لمعل ةنوحاطلاب ةليل تاذ تنك

 رشع ىلع ىضم دقل . ىنينعي الامف لخادتأ را ىتنا » : لوقي

 الف ءانأ امأ ؛ ىفالخ كلذ ىلع نحاشتيلف « بختأ الانأو تاونس

 سلأ « كلذ لث ىسفن ضرعأ نا نم ربكا انأف ؛ كاس كرحا

 ؟ ذاسالا ىديس اي قملا هل

 ؛ مقاوملا ىدحا ىف تنكو «ًايدنج تنك كنا به - ذاتسالا

 تدبنجا ؛ برحلا ىحر ترادو « لاتقلا كبتشا نا درجع كناو

 نواتات نيرخآلا ىرت ا « نارينلا ىرم نمأع نوكت نا ىف

 مهعد - ؛ كالبال ىسقن ضرعأ ىلاءو » لوقت تنأمث . نيتيمتسم

 ؟ المع تنسحأ دق نوكت كنا نظتأ « ؛ نوؤاشي ام اولتاقتي
 .:الكب . .:الك ح ذياتلا

 نأ نويزت كيلا تن ويس كلا ديرل ام تفرع  ذاتسالا

 لامعالا ناسنالا لاغتشا نع ةرابع الا تسيل ةسايسلا نا لوقت

 قالا نقر نس كرما يفرح نياق ىو اود يوسلا
 ؛ ةنع ةراغلا دص دارب دلب الو «هربق ىجري ودع الف « راطخالل هسفن

 لمعلا كلذ نأل . دحاو امهياك نا ةقبقملاو « ةنحاشم لا ىف ناو

 ريدي نا دوب مهضعبف . هليقتسمو ىرطولا ةءالس ألا هب دصقي ال

 ةقيرطلا كالت ىلع لضفي رخآلاو «ةصوصخ ةقيرط ىلع ةترادا

 ذخأيو ؛ نيتداضتم نينطقت ىف عمت «ةناتخما ءارآلا هذهف . اهريغ
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 هتك ايا مج

 ؛وهيلا نيرخآلا ةلئسا ىف ىعسيو « هبأر نع عفادي قيرف لك
 . حاصألا قيرالا ىف ةموكحلا ريست كاذبو

 ىنت كنا ىردت الأ - نطوال ديفم بئاص ىأر كل ناك اذاف

 ىف كتيانج نا ؟ ةيماسلا ةعقوملا كلا راهغ ضخم مل اذا « ةيانج ربكا

 .لاتقلا عقاوم نم رقي ىذلا ىدنجلا كاذ ةيانج نع لقت ال « ةلاخلا هذه

 « ءايشالا عي ملستسي لجر ثيدح وهف ؛ ناحطلا هلق ام امأ

 قاعي الو ءهنطو بحي ال « نئاخ لجر ةناو ؛ هسفن رمأب الا ممالف

 رظناف « كلذك تنأ تلمف ام اذاف . هفرشو هتداعس ىلع ةيمهأ ىندأ

 ؟ ريصملا نوكي نبا ىلا

 نايحالا ضعب ىف لوحتي دق ةنأ الا ءأطخ نوكي دق عانتمالا نا
 . ريللا لمع نع دوعقلا نء ًانايحأ أشني دق ررضلا نأل ؛ ةعرج ىلا

 فرعي نأ بعصلا نم هنا الا ؛ ىديس اي قا كل  ذيهانلا

 . بختي فك ناسنالا

 نا هيلع بجي ناسنالا نكلو ؛ ةقيقح كاذكل هنا  ذاتسالا

 لبق بختيف . لدعلاو قا بناج ىف نوكيل « لئاسولا لكب طاتحي

 ىكلو . هريمضو ُةتمذ قفاوب ام بسحو « ةيرملا ماهي « 'ىش لك

 ثحبي نا « بختي نم ىلع بجي ؛ ًايزنو ارح باختتالا نركي
 دقعيو « فحصلا ىلع علطي ام دنمف . ةبختتيس نم ةلح نع ًايقد ًانحب
 وضعلا ةناكمو ةعانص ةفرعم ىف ىعسي «هدلب ملاصب لاغتشالا ىلع ةينلا
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 دلما

 ؛ هئارآو «هقالخأو « هيضام نع لأسي كاذكو ؛ ةباختنا ررقيس ىذلا
 كلذلو . هيلئاس عنقأ ءوضعلا كلذا هباختنا بيس نع لس ام اذا ىتح

 . دبعلا نوي نا راعلا نمو «ءالقتس بختتملا نوكي نا بجي

 « صخلللا »

 رضحب نا هيلع بجي اك هدلب لامعأب منمب نأ ناسنالا ىلع بجي
 ةملاص اهار ىتلا ةقيرطلا ةبختتي نم ةطساوب راتخيل « باختالا

 . ةعرج ًانايحأ نوكي دقو . أطخ وهف عانتمالا امأ . اهاضتقم ىلع ريسال

 بجو وضعلا بخيتنا ام اذاف . ًابلعو اًرح نوكي نأ بي باختتالا

 . هيلا هب دهع ىذلا رمألا كلذ مرتحي اك ؛ هلالقتسا مرتي نأ

 )» ةيركسملا ةمدخلا مر

 ؟ هنطو وحن ناسنالا ىلع بجي ام لكوه كلذ له - ذاتسالا

 . ركذت ؟ مدقت ام لكم ًاظح رفوأو «ةيمهأ رثكا وهرمأ كانه سيلأ

 . ةيركسملا ةمدخلا - ذيفتلا

 ؟ايتهأ لن نأ ردقت لهو ! اهنيعب ىه ! معن من -ذاتسالا

 نه فراك « شيج رصمل ناك اذا هنا ىديس اي ىرأ - ذيماتلا

 تسل ىنكلو ؛ هدارفأ نم اونوكي نا نيبرصملا عيمج ىلع بجاولا

 مألا عيمج عم قفتت نأ نكمملا نم سيلأ . شيجلا ةرورض ٠١ ىردأ
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 ةادك

 ٍض - كلذ نم دب الو ناك اذا - وا ؛ برحلالاطب | ىلع « ىرخألا

 دونجلا نا ؟ ءاضتقالا دنع ودعلا دض اههبأ ةركب نع ةمآلا موقت ال

 ؛ ةيب رملا لامعألاو « ةيركسعلا تانيرلا ريغب مهنايح لوط نولغتشي ال

 . اهودلعت ىنلا مهعئانص نوسني و « اهني مهدوجو مهتارسأ نومرحي مث مث
 ! ليحتسملا ضرف اذه ! ”ىنب اي ىلايللا رّوصتلا ند اذه - ذاتسالا

 لايللا اذه نم نيعون ءاذه كلوق ىف تعمج دق تنأو

 ممألا عيمج عم قفتت نا نكمملا نم ُهنا كنظ وهف « لوألا امأف

 مو « كلذ ىف نوركمملا ركف م . مالسلا دوسي نا ىلع ىرخألا

 ضرغلا نوكي « ميكح ةنلل نييعتو « حالسلا عزن ةرو رض نع اوملكت

 قرطلاب اهضعبو منآلا ضعب نيب عقت ىتلا تاعزانملا ىف لصفلا اهنم

 انوعبتي نل نيرخآلا ناف.« حالسلا عزت انررق اذا اننا دقتعا . . . ةيبملا

 . انلاصمو انكآلما ىلع ةراغالل ةصرْلا نوزهتتي سكملاب لب ؛كلذ ىف

 تقو ىف نوبّردم دونج الو « لماع شيج هيف سيل ىذلا دلبلاو

 نوكي ىذلا هراج ةضبق ىف عقيو «راطخالا نم ريثكل ضرعتي ؛ ملا
 . ةنم ًامارتحا رثكأ

 ةلتاقمل ةدحاو ةعفد ىلاعالا جرت نا كحارتقا وهو « ىناثلا امأو

 تصل هبو ءاالد#و 1و9 ىتلس ىف انكم ناك دقلف ؛ودعلا

 حالسلا امه اتاك « ( هنيبارقلاو ىنوسلا ) نأل آلا كلذ امو ءاسنرف

 نع ناسنالا ىدرب .٠ عرتخا دقو نآلا اءأ . نيب راحلا عيجل ديحولا
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 لاعتسا طبضو « ماظنلا حبصأ دقف ؛ ةعاجشلا ديفت دعت ل ثيحي «دمُي

 دشح ناكماو «كلذ ريغو ةيركسعلا تاكرملا ناقتاو ؛ةحلسألا
 ٠ تارورضلا مأ نم ةجاحلا تقو مظع شج

 « ناّبشلا عيمج جمدني نأ ىرورضلا نم له ؛ نكلو - ذيماتلا

 ؟ةيركسملا كلس ىف

 نم هنا لوقأ لب ؛ ىرورضلا نم هنا لوقأ ال ىننا - ذاتسالا

 بلع ىذلا وهو ؛ حاجنلا لصأ « دونجلا ددع ةرفو نأل . !ًدج ديفملا

 سيل ةنأل . ةاواسملا هيضتقتامم هنوك نع ًالضف ءانئاسأ اك نآلا,لوعملا

 ا مهحاورأب اورطاخي و «راطخألل مهايح مهمضعب ض رعي نأ «لدعلا نم

 نطولل نوُداوي ال « نينئيطم نيئداه ملزانم ىف نو لا

 . ةمالخ ذأ

 كنظأ الو - ( هيالأ ) وأ « هتقرف ىف ىدنجلا تابجاو امأ

 شيملا نوكي نأ نكمي ال هنودبو ؛ماظنلا اهأف - كلذ لهجت

 . ةفياح رصنلا نوكي نأ نكمي ال هنا اك ؛ شطب اذ « اتم اًيوق

 ىرمملا معلا ةبحمو « ءاسورلا رماوأ ةعاطا ىف رصحني ماظنلاو

 هتابجاوو « هناسحاو « هدنعو « نطولا لثع ىذلا وه ٌةنال همارتحاو

 « صالخالاو مادقالاف د لاتقلا قاوم ىف امأ . ىنطو لك ىدل ةسدقملا

 . ةعاجشلا نوكت امهنمو

 ذا ؛ :رطوال ةسردم لضفأ شدملا نوكي نإ بجاولا نم
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 ا ا

 نكي مل هنا . هلامآ لكر صحنت هيفو « هفرشو هتداعس فقوتت هيلع

 مامأ اهسفن نع عفادت « ابمامتب ةمألا وه لب ؛ انع لصفنم ءزجك

 صالخإلا امماضعأ نم وضع لك نم بلطتو «ّودعلا تامدص

 ةماع ال ًايلس ناك ىتم « مهنم لك نم نارظتنيت نيذللا ةدعاسملاو

 ىتلا ةمألا عم دانا رثكأو ًامالخا دشأ نوكيل شيلا ناو .هبف
 . رغصلا ذنم هتمدخ ىلع هدارفأ عيمج نمت ىتم اهم وه

 لهتسي دق « مهتاونط ذنم لافطالا ةملعتب ىذلا ىسردملا ماظنلاف

 نيبذلا,لبقتسملا لاجر مث « مويلالافطأ ناف . ةيركسملا تايلعتلا مهيلع

 . ةسامحو ةَّرق لكب مهنطو نع نومفاديس

 « صخلملا »

 بئارضلا نع ةيمعألا ىف لقت ال «ةيركسعلا ةمدخلا نا

 ىرورضلا نف . ىنطولا تابجاو سدقأ نم امه ناناهو تاباختتالاو

 ةمدخلاو ؛ هلالقتساو هناك ظنحي « لماع شيج دلب لكل نوكي نا

 . ةلاحم ال لدعلا وهو « عيمجلل ةيمازل نوكت نا بجي ةيركسعلا

 «ودملا مامأ امسفن نع عقادت « ابك ةمالا الا شيجلا سيل

 نيمدقالا ثاريم ظن « بي ردنلاو ماظنلا ةطساوب دعتستو
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 تينا ا

 )» نيرغ 2

 ىنطو لك ىلع ةضورفملا تابجاولا مهثأ نم يئارضلا تناك اذا

  اهتيعورش»و بئارضلا ةرورض نع ةداعت ام كذا - ؟ هنطو وحن
 م 7 3

 4 جاو اضرف هلامعا ريسو هدلب نوؤشب ناسنالا ماهها دعي اذا

 نيذلا كئاوأ ىف كيأر ام - ؟ هركقو هيأر نع ناسنالا ربعي فيك

 نس ناك اذال - ؟ ةمهملا تاباختتالا ىف مم ارضا ءاطعا نع نوعنتع

 ًاميظع ًاثدج ال دعت نا - هذه ةلالاو قم لك ىلع ب بجاولا

 نم « برحلل ٌةدحاو ةعفد الكلب ةمألا ماق ماي ابق نوكي ال اذا -ك او

 ام - ؟ ةيمازلا ةيركسلا ةمدخنا تناك اذا - ؛ ةدينملا رومألا
 ةّوق لك نا ىرورضضلا نم ناك اذا - ؟ ماظنلا هيضتقي ىذلا

 بيردتلا ةدئاف ١ - ؟ صوصخم ماظنل مضخم نأ بجي ةحاسم

 5 ىسردملا ىركسعلا

 2 ت00

 ةينطولا قوقملا - ثلاثلا لصفلا

 « ةاواسملا - 9 د

 عيمج - قبس اهف - ذاتسالا ىديس اي ىل تحضوأ دنل - ذيداتلا

 نع ًايش ركذت مل كلنا ّالا ؟هنطو وحن ىنطولا ىلع ةضورفملا تابجاولا
 ! هلانبا وح نطولا تابجاو
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 دخاذب عيا

 . تابجاولاب مايقلا ةجيقن ”ىنب اب قوقللا  ذاتسالا
 ؟ كلذ ىنعم امو - ذديهاتلا
 4 تابجاولا ةيدأت سفن نم أشنت قوقل نا هانعم  ذاتسالا

 ناك كلذاو . ان قوقح ىه «ان انريغ ىلع ةضورفملا تابجاولا نأل

 لاملا وه ك4 قحب ًاطبتر بجاو لكو « بجاوب ًاطبترم قح لك
 . ةمظنملا تايعبجلا عيمج ف

 ةفرعمب أدبي نا قوقملا ةفرعم دي رب نم ىلع بجي « ذا - ذيماتلا

 . ًاوناق ىرصم لكى لع ةضورفملا تاججاولا
 : ماسقأ ةثالث ىلا تابجاولا هذه مسقتت دقو ؛ىباي من -ذاتسالا

 ؛ ( هتاقتف ىف نطولا ةمساقم ىنعأ ) بئارضلا عفد - لوالا

 ةرادا ىف العف كارتشالا ىنعأ ) باختتالا قح - ىناثلا

 ؛ ( دالبلا ةموكح

 ةاماحلاو « نطولا نع عافدلا ىأ ) ةيركسعلا ةمدخلا - ثلاثا

 . تابجاولا هذه ىلع بترتتىتلا قوةحلا نع ثحبنلو . (ّودملا مامأ ةنع

 نيب زيي الو قرف الب « نيلوءملا ىلع بئارضلا ضرف ىف نأ
 ران ىف ءاوس نطولا ءانبأ عبمج نا ىلع ًااهرب « مهتئاظوو مهتر

 لك دالبلا ةرادا تاقثن عفدب نوفلكم مهنا اه - مهعيمجو نواقلا
 ةثرب ام عيب كلفلا قك « ةدحاو ةيعرش قوقح ملل هنو رت بسحب

 مكس عيجلاو . ةيعرملا نيناوقلل ًاقبط « للعب ةبنكي وأ « ناسنالا
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 تاو دح

 ةقيرط ىلع فارشالا قح مل - نطولا تايجاح ىف نونماضتم مهنأ

 . تاجاملا كلت ىلع ةيمومعلا لاومالا عيزوت

 : نطوال قوقح ةثالث جنتي « مّادقت امو

 ؛ ةيندملا ةاواسملا - لوالا

 ؛ ةيكلملا قوح - ىفاثلا

 . ةمالا ىأرب تررقت ىتا لاومالا لامعتسا ىلع ةباقرلا قح - ثلاثلا

 فيعضلا مهني نوكي الأ « دارفالا ىواست نم دارملا سيلو

 قراوثلا هذه لك لب ؛ عيفرلاو عيضولا وأ « ىنغلاو ريقفلا وأ « ىوقلاو
 ؛ ةدوجوم لازت ال « تافداصملاو قافتالا ةجيتن ىه ىتلا ةي رهاظلا

 ىدتعا اذا رداقلا ىنغلا نأ ىنعمب . ةماعلا قوقملا ىف اهل ريثأت الن كلو

 لك نكملابو ؛ عراز» وأ عناص رقحأ لماعي اكل موع « نوناقلا ىلع

 ولو« ىنسحلا ةأفاكملا هل تناك «صالخاو قدصب هدالب مدخل نم

 امءيضو ناك

 امب لك عتغي نأ بجو «نوناقلا ىدل نيواستم سانلا ناك انو

 ىف ًامرتحم نوكي نأ ىأ ..ةمان ةئينأبطو نامأب هلامعأ راهث نم كلت

 هل ديكو" نأ هيعامجالا ةعيملا ىلع بجوو « هلام ىف ًامرتحم «هصخش

 . لداعلا ءاضقلا ةطساوب كلذو «هقوقح عيمج مارتحا

 «دالبال ةيمومعلا ةرادالا تاقفن نم انج مفدي درف لك ناك الو

 . ةيمومعلا نوشلا ىف اهفرص ةبقارم ىف قحلا هل ناك
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 وأ ةيريدملا نع نيب ودنملا باونلا ةطساوب ةبقارملا هذه نوكتو

 مهو ؛ ىرخالا ةسيبابنلا سلاجلا وأ « تايربددملا سلاجم ىف « زكرملا

 . مهلبق نم نيبختتملا تابغرو بلاطم ةموكحال نوضرعي نبذلا

 ؟ نطولا ءانبا نيب ةاواسملا أدبمل ديوملا وه « ماعلا عارتقالاف

 . ةيمومعلا نووشلا ةبقاره ميمجال رسيت, نيب ودنملا ةطساوب و

 « ةيرطلا - ؟ د

 دقو سانلا متدبعتسا ىت» » : موي ةيوامل فنحالا لاق - ذاتسالا
 ؟ كلذ لو . نوواستم نيينطولا عيمجل اذا ًارارحا مهتئابما مهندلو
 هتطساوب ىذلا باختتالا قح مل ناك كلذل . رارحأ نيج مهنأل
 ةوكملا اهمبتت نإ بجي ىتلا قرطلاب ةقلعتملا مهبئاغر اودبي نأ مهنكمب
 . دالبلا نوؤش ةرادا ىف

 : ًاضيأ قوقح ةثالث باختتالا نع أشني دقو
 ؛ ةيسايسلاو « ةيندملا ةيرلا  لوالا

 دالبلا ةموكح يف ىلعثلا كارتشالاو « ىأرلا ءادبا قح - يناثلا
 ؛ تاباختتالا ةطساوب

 عومجمل « طرشالو ديقالب اهب فرتعملا ةيسايسلا ةطلسلا - ثلاثلا

 . ةمألا ةطاس وأ «ةيلهألا ةدايسلا ىنعأ ؛ دحاولا نطولا لهأ

 نع ًةلوتسم ةلقتسم ناسنالا نوكي نا نيناوقلا تضق دقف
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 ا

 هياع ءادتعا الو « فوخ الب شيعيو لغتشي نأ ىف قملا هل ؛ هلع

 . ناسنا ىأ نم

 نأ اهانمأ ؟ ةموكملا انل اهلوخ ىتلا ةيرملا كالت ىنمم امو

 ناف ! الك ؛ ديق الو طرشالب ءراتخيو بحي ام لكن اسنالا لمفي

 كلذ ادع امو ؛ هريغل ررض هيف ام ناسنالا لمني الأب ىضقت ةيرحلا

 حيرتسو لغتشيو «ءاش اميحودغيو حور نق ولا ناسنا لكلف

 0 نوناقلا نأل . ءاش ام لمفلاو لوقلا ةيرح مم . ءاش اهنيك

 وهف «ًاروظحم نوكيال ام لكو ؛ ةيعامجالا ةئيملاب ةّضملا لامعألا َّذلا

 . نيناوقلا ةحيبت ال ام لمع ىف قحلا ناسنا ىأل سيلو . ةلاغال حابم

 ةئيهلا هيلع تسسأت ىتلا ةدعاقلا وه 0 عونلا مارتحا نا

 ماعلا ماظنلاب لحي الأ طرشب - رح ناسنالا نأ ابو . ةيعاجالا

 ريمضلا ةيرحب ٌةنعربعي أم وهو 4 هتادقتع»و هراكفأ ىف ًاضيأ رح وهف

 ملكتي نأ ىنطو لكل ناذ . ًاضيأ يأرلاو ركفلا ”لقتسم هنا ا

 جراخ ريغ كلذ ماد ٠١ « ةيرح لككب ءاشي ام رشنيو « بتكيو

 . نوناقلا ةرئاد نع

 « ميلعتلاو لوقلا ةيرح ىنطعأ » : زيلكتالا رعاش نوتليم لاق

 فالتخاو «ءارالا فصاوع نم قحلا ىلع كاذ دعب فاخأ ال ىتاذ

 جاتحيال كالذلو ؛ةبترملا ىف لجو دع ىلوملا ىلي قملا ناف . بهاذملا

 « ليملا وأ بذكلا ىلا هترصن ىف
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 تر ا دع

 نوكت نا بجي ةيعامّجالا ةئيملف اًرح ناسنا لك ناك الو

 .اههسفنب امنوئوش ةرادا ىف ةماتلا ةب رملا اط نوكت نا بجي اك ؛ كلذك

 . نطولا لهأل ىسايسلا لالقتسالا لمشب ىذلا ىناثلا قملا وه اذهو
 مهو ) اهراضعأ ؛ ةيعمج نع ةرابع امنا « ةيركحب وأ ةمآ لك

 . اًيصخش امترشابم نم نونكمتي ال ةيمومع حلاصم ملل ( نوينطولا

 لكىلع مهنا ّآلا ؛ ةموكملا مهنيعت نيرومأم ىلا اهرأ اولكو كلذل

 قرطلاب صتخي اهف «معأر ءادبا ىف قحلا مهضنأل نوظنحي «لاح
 نيرو.أملا كئلوأ لامعا ىلع فارشألاو « مهتموكح ىف عبتت ىتلا

 مل“ صاخشأ ةلج عامجا نع ةرابع ىه « ةيسايسلا ةيعجلاف

 رظنلا مهداحنا نم ضرغلا نوكيو ةكرتشم ملاصمو « تابجاوو قوقح

 امثو . نطولا ةداعس سمأ ىف رظنلل صخألابو ؛ ةماعلا مهنوؤش ىف
 ملامم ريغ دق « سانلا عيمج نيب ةاواسملاو ةيرحلا أدبم نا مهنت مّدقت

 ةيعامججالا ةكرملاىف ةحلصملا نم هل اب ناسنا لكّنأل ؛ ىسايسلا ماظنلا
 هلاعو - ةيمومعلا ةحلصملا ةرادا ىف ةءوكحلاب ةمألا ةقالع ىأ -
 « ناك ناسنا ىأ ةدارا نع مارتحالا ىف لقت ال ىتلا ةدارالا نم

 . اهديبأت لمعيو « اهب رهاجي نا هيلع بجو
 ؛ ةيندملا قوقحلا ىه «ةيعامجالا ةئيملا ىف ًاقوقح ناسنالل نا اكو

 . ةيسايسلا قوقملا هو « ةموكملا وحن ًاقوقح ًاضبأ هل ناف

 سمألا ردصي اهلل لثمملا ماب وأ اهعمابو « ةطلسلا عبنم ىه ةمألاف
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 بم عر دس

 ةنع ربعي ا١ وهو «ةمألا نم دمتسي نا بهي ةطلس لك لصأف < ىهنلاو

 . ةيلهالا ةطاسلاب

 « صخلملا »

 « ةموكملا لامعأب ماتهالا ناسنا لك ىلع مي ىذلا بجاولا
 : قوقح ةثالث هل

 ام.ض نمو ؛ىنطو لكل ةيسايسلاو «ةيندملا ةي رولا - لوألا

 . نوناقلا ةرئاد نمض لمعلاو « ريمضلا ةيرح

 نيب ودنملا ةطساوب « ةموكحملا عمم كارتشالا ةيرح - ىناثلا

 . تاباختالا ىف نيبختملا

 مساب ) نطولا نووش ةرادا ىف نيينطولا ةيقحأ - ثلاثلا

 . ( ةيلهألا ةلطاسلا

 « ءاغالا ب ”د

 عافدلا ىف توملاو « ةينطولا ءاول تح ءاوضنالا بجاوو - ذيماتلا

 ؟ ىرخأ قوقح دوجو هيلع بترتي الأ ؛ نطولا نع

 كلذ « اهفرشأو قوقملا سدقأ نم قح 4 ”ىب اي عن - ذاتسالا

 . « ءاخالا د وه

 ةنأل آلا كلذ اف ؛ نطولا ةمدخ ىف هتايح اندحأ ىحض اذا

 ءادف هسفن مدق اذاو . اهنع عافدلاو متدعاسم ةبجاولا ملاك هربتعي
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 ميج 6 جاو دصعا

 ةنودقي فوس نيذلا هتوحلا مهنأب هداقتعال الا كلذ اف ؛ هنطو ءانبأ
 م :
 . مثرود ءاج اذا ءام ًاموب مهحاورأب

 « ًاراغص ةيبص هئانبا ةيب رتب نطولا ةيانع « ءاخالا قوقح نف

 سيسأتب «ًافامض و مهلانكبو ؛ تايحالصالاو سرادملا ءاشناب

 . تايفشتسملاو 'ىجالملا

 دعا ىتأ اذا « هنطو ءانباب ىنطوا راخقا ؛ ءاخالا قوقح نمو

 ًاقافخ ىرصملا معلا ىأر اذأ احرف راهي « اليخ ًالمفوأ ًاليلج ارمأ

 ناهلولا نينح هَنب رغ ىف نحيو « ليث ألا رصم دجم هايانث ىف لمحي

 . نيمألا دلبلا كلذ ىركذل

 خويش نم : فيعض لكل نابشلا ةيامح « ءاخالا قوقح نمو

 ريغصلا هاخأو « ريكلا هابأ ىتفلا ىمح اك «لاجح تابرو قيلافطأو

 . لاوحألا ريغتو «راطخألا لواح دنع

 « هنطو نع ًاعافد لاتقلاو ىغولا ةحاس ىف ىنطولا تام اذاو

 دجلا ليلاكأ هسمر ىلع اوعضوو «وبخأل خألا ءاكب هموق هاكب

 .راث آلا نساحمو دججلاب مييألا ىدم هاركذ اودلخو « رخفلاو

 حودمملا ءادقلاو «بولقلا قاثيمو «سوفنلا ناولس وه ءاخالاف

 . هيلا ةجاحلا دنع
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 - ؤةهءادل

 )» نيرك 2

 نوكي فيك .- ؛ قح ًانورقم نوكي نأ مزاي بجاو لكى نمم ٠١

 اذا  ةيككملا قوقح ركذا  ؟ نوثاقلا مامأ ءاوس نيينطولا عيمج

 كت نم :فرصي !ه ىلع ةباقرلا قح « بئارضلا عفدي نم لكل ناك

 نوناقلا دعي الأ ؟ريمضلا ةيرح ام - ؟ ةي رلا ىنعم ام -لاومألا

 نوكي فكو «ةيلهالا ةطلسلا ام  ةيصخشلا انئيرح ليبس ىف ةبقع
 امنع أشني ىتلا قوقملاو « تابجاولا ام - ؛ اهم بيصن ىنطو لكل

 0 نيينطولا عيمج نيب ءاخالا

 ( ماعلا نوناقلا ) هلوأو ثلاثلا هيلي و ىناثلا ءزجلا “مت

00091 



 56ه

 "ل

 *« لّوألا ءزجلا اع

 ىعضولا نوناقلا (0) «م| 2 « كوالا ءزجلا »
 بدالا (م) ٠# | بدالا ىف - لوالا بابلا
 ىناثلا بابلا ةبرخلا - لوالا لصفلا

 ةرسالا )١( م4 ةيرشبلا ةدارالاو سفنلا (:) ةيعيبطلا سيماونلا )١(
 ءانبالل ءانكلا تابجاو (؟) 0

 ىتداملا ءادتعالا 5 ةيصخشلا ةبرخلا ه9
 ةيبدالاو ةيلقعلا تابجاولا ٠ ىبدالا نوناقلا  ىناثلا لصفلا
 ةيوبالا ةطلسلا (م) 4 ليما
 نيدلاولا مارتحا )2 1:4 ةيلوثسملا 620(

 نيدلاولا ليمحب فارتعالا )6( 6 وا ىدالا نوتاقلا ه9
 وحن دالوالا تابجاو (5) 8 قالخالا نوناق

 نع ريغا ىف - ثلاثلا لصفلا
 ىف لافطالا تابجاو () ةيناسنالا فرش )١(

 ةسردملا تاذلا بحو ةهازثلا (0)
 مدخلا )0 6 سفنلا دواخ 09)]

 ناويملا (ه4) ++ | بجاولا ىف - عبارلا لصفلا
 ةرسالا حور )٠١( دم بجاولا (0)
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 ةفيحص ةفيحص

 ناسحالا لئاضف (م) ١ « ىناقا ءزجلا »

 ىناشلا بابلا ةيعامتجالا ةئيطلا - لوالا بابلا

 نطولا - لوالا لصفللا لوالا لصفلا

 ةرسا ةرابع نطولا ١9 )١( تايعمجا لضف )١( ده

 + ةيعمج ةرابع نطولا (؟) |١١ ةيعامتجالا ىلا ةحاحلا م

 ةينطولا (ع) عامجالا ةدئاف (ع) م

 ىناثلا لصفل ىناثلا لصفلا

 ةينطولا تابجاولا ةفيطلا ىف لدعلا )١(

 بئارضل 00( نشب ةيعاّتجالا 25

 ا 69 نيل لدعلا تامزلتسم (؟) ٠

 ةياركسملا ةمدخلا (ع) |١ لدأ ريفا ءرملا ةلماعم (م

 ثلاثلا لصف . دك 00 م
 ةيمطولا قوقحلا لدعلا لئاضف (؛) هد

 ةاواسملا 00( ١ | كلاثلا لصفلا

 ةيرحلا () 48 ناسحالا 4 )١(
 ءاخالا (م) ١ ةيعجلا ىف ناسحالا م

 ه« يناثلا ءزملا ل

 0 + م

00091 

 اذمإ



 ةعصو

 كلب فصاو نبما
 ةزيجلا ريدم

 ميناف مدالوا اوملع
 مكتامز ريغ نامزل اوقلخ

 « ىلع مامالا »

 باتكلا اذه لاعتسا فراعملا ةراظن تررق

 ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملا ىف

 ملبوس

 عباسلاو ٌتلاثلا ملازما

 ىسايسلا داصتقالاو ىرادالا ماظنلا ىف

 دهمإا واس

 مصب دلال علاشبا في الابط
 ماقال تماس
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 يلد
 هئايفصأو هئايبنأ عيمج ىلع مالسلاو ةالصلاو

- 

 في بن

 مسا روت

 باتكلا اذه نم ضرغلا

 ةفرعم ىنعأ « ىسايسلاو ىعامجالا هنطو ماظنل ناسنالا ةفرع»

 عضخي ىتلا نيناوقلاو « هدالب ةموكحو « هينطاوم وحن هتابجاوو هقوقح
 هذه مارقحا ةرشابم اهيلع ضورذملا « ةكاطلا ةئيهلا لكشو « اهل

 لكى لع نيع ضرف « ةئيملا هذه ناطلس دودحو « اهذافناو نيناوقلا

 « ميضعب موتي اك « مريغ نود نوثاقلا لاجر هب صتخي ال ؛ ىنطو
 رجاتلاو ؛ عناصلاو « حالقلاو « بييطلاو « سدنهملاو « ىتوناقلا لب

 لع بجي اك ماظنلا اذه ةفرعم مهبلع بج ثيح نم ءاوس مهلك

 اهتيفارنجو هدالب خيرات فرعي نا 'ىرما لك
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 كلاملا ىف باتكلا اذه لثم عضأو هلجأل ىذلا ضرغلا وه اذه

 . سرادملا ىف هئارقاب ىنعو « ةراضحلاو ملعلا نم اهبيصن تذخأ ىتلا

 جرخ ؟ لمعلا ناديم ىلا « ميلعتلا رود نء ذيماتلا جرخ ام اذا ىتح

 هيف امل قفوملا هللاو . هيف شيعيل 'ىبه ىذلا طسولا لاوحأب ًاريصب

 هدابع ريخ
 فصاو بما رك
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 ا را 3

 3: د 6 9٠

8 

 7 0 ابلا
 ماعلا نوناقلا لصأ

 ىعامتجالا ) دالبلا ماظنب ةصالخا نيناوقلا عومجم وه ماعلا نوناقلا
 ؛ ةيساسألا لوصألا ةنّردم نيناوقلا هذه نوكك نا بجيو ( ىسايشلاو
 تامركلا لكش وه اذه ) - ةماث ةيرحب - اهيلع ةمألا ةقفاوم دعب
 . (نآلا ةئيدمملا

 كولملا ةئيشم - ىضم امف -- ماكحالاو نيناوقلا تناك دقلو

 تناك م فارطألا ةدودحم ريغ ةئيشملا كلت تناك ؛ ءارمألاو
 ضعب ىف تحانأ تافداصملا نا ىلع - اهل ةياهن ال ةعاط ةمألا ةعاط
 ةورذ اهولحأف مهمتأ ديب اوذخأ ؛ نيلداع ءارمأو كولم دوجو ةنوآلا
 ةليلق محم خعراتلا ىف ماظملا ءالئوه لاثمأل نا ريغ ةداعسلاو دجلا

 « ماكتت ال ةئماص « ًالاوط ًالايجأ اهاثتما ىلع مألا تاقأ
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 ىف رهدلا سمه ىتح ؛ ةلك اهتيمتو ةلك اهييحن « كرحتت ال ةدماه

 « اهلفغ نم تضمنو اهتدقر نم تظقيتساف ةيوسنرفلا ةمألا ناذآ

 حورص تمطغل . ةيداليم 174 ةنس ىف ىربكلا ةروثلا تناكو

 . ناسنالا قوقح تنلعأو « ةرئاجلا ةم | ملاعم تكدو « ميدقلا كلملا

 مويلا كللاملا عيب ماعلا نوناقلا ءانب ىف لوألا رجلا ىهو

 و سس

 ناسنالا قوقح نالعأ

 « ةيندملا قوقملا- » ١

 ماظن لس اا/مو ةنس ىف - ةيروتسدلا ةيعجلا ءاضعا عضو

 ثيحب ؛ ةياقع قئاقحو « ةتبأث دعاوق ىلع ديدجلا ةيوسنرفلا ةموكحلا

 نوناق اورّدص اذلو . 'ىراوطلاو تارثاوملا عيمج نرع ًاديعب نوكي

 اومتهي لو ؛ ةيكح لوصأو « ةيبدأ ئدابب ناسنالا قوقح نالعا

 لكم ةقفتم « نامز لكل ةققاوم تءاخل . ةيسايس نيناوق عضوب

 عبتي نا اهنم دصقو « حماستلاو لدعلا ىلع تينبث اهنأل ؛ ةحاصم
0 

 اولغتشاف . ًانومأم ًايعيبط ًاريس اذه مهلع ىف - ةيمجلا ءاضعأ

 ؟ املكشو ةموكحلا ماظن ديدحت ىف ثحبلا لبق « درفلا قوقح رارقاب

 مهنم لكل تققحت اذاذ . هينكاس دارفا عومم نع ةرابع نطولا نأل
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 . بناملا زي زع اًرح نطولا ناك « هتماركو هتيرح
 « ناسنالا قوقحب لوجلا اوربتعا ذا « ةمألا باون فصنأ دقلو

 ةيعيبط ًاقوقح انك م. س اهب ةناهتسنالا وأ « نايسنلا اياوز ىف اهكرتو
 لالتخا ةلعو « ةماعلا بئاصملا سأ - اهمع لزانتلا زوجي ال ةسدق»

 نع ًالوئسم ًالقتسم هتلمج ًاًقوقح ناسنالل اوررقف « تاموكحملا
 : ىمو « هلامعأ

 )١( - » ةداملا ) - « ًارارحأ نوتوميو « ًارارحأ سانلا دلوي ١(

 ةدملا يضع طقست ال ىتلا ةيميبطلا ناسنالا قوقح » -- (؟): :

 ( ؟ ةداملا ) «  ملاظملا مفدو « ةنينأمطلاو « ةيرحلا ىم

 الب ءاشي ام ناننالا لمثيأ ؟ ةيرملا هذه دودح اذا نوكت اف
 هريغب رضي ال ام ءرملا لمع ىه ةيرملا د ! الك : باوجلا ؟ ةالاب»
 نا : هد ةيعيطلا هقوقح ناسنالا لاعتسا امأ ؛ « ابدأ الو ًاعرش

 ءاوسلا ىلع هلثم اهب اومتمتي نا مهمنميف نيرخآلا قوقح سيال

 هدكى ف رح « هتاحورو هتاودغ ىف رح وه اذه دعبو .(: ةدالا)

 قراوفلا كلت هعومم نع تتثا . هلامفأو هلاوقأ ىف رح « هتحارو
 «ةرارحأ : نيرطش ىلا سانلا رطشت دبعلا كلذل تناك ىتلا ةيرهاظلا

 باقر ىف يرابتخالا فّرصنلا قح ءارمألاو كولملل لمجت وأ ؛ ديبعو
 : مهتيرحو ملاومأو اياعرلا

 ىف الا «هنجسو هماملا وأ « ناسنا ىأ ىلع ضبقلا زوجيال
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 (0 ةداما ) هيف ةنيبملا قرالاب و « نوناقلا ىف ةنيمملا لاوحألا

 ل امو ؛ ةيعامجالا ةئيملب ةراضلا لامفألا آلا نوناقلا مدي ال

 2 أي 0 لع ىأ ءادأب ناسا فلكي الو حابم وبف نوناقلا ةمرحي

 (0إ ةداملا) - نوناقلا

 مارتحالا اذه ىلعو ؛ هصخش ىف ًامرتحم ناسنالا حئبصأ كاذب

 ات نم ةجينن دئاقملا ةيرخ : ديدجلا ىعامتجالا ماظنلا مئاعد تماق

 الب - فئاظولا ديلاقم نطولا ءانبأ ىلوتو « ناسنالل ةيصخشلا ةيرملا

 . ةاواسملا راث ١ نم رثأ - لضفلاو معلا لا مهني توافت

 نم هم اهنأل ؛ ةسدقملا نادنالا قوقح نه تحبصأ أ ةكلملاو

 هعزن زوجي ال ناسنالا هكلتمي ام لكف : ةاواسملاو ةيرحلا تامزلتسم

 ىعرش هجو ريغب هب عافتتالا هنامرح الو «هدب نم

 « ةيسايسلا قوقملا - »د

 قح )١( : يه ةيروتسدلا ةيمجلا اهنرقأ يتلا ةيسايسلا قوقحلا

 نيوكت (م) . ةموكملا لكشت () . نيناوقلا عضو ىف كارتشالا

 . نيناوقلا هذه مارتحال لمعتيتاا ( سيلوبلاو شيجلا ) ةحاسملا ةوقلا

 . اهفرص هوجو ةبقار» « بئارضغلا ضرف (:)

 هينج ةثاهسب ( ةب زع ) ةعيض راجثتسا ىف رفن ةئالث كرتشا اذا

اهوعرز مث ؛ ( نيتثام اهبف مهم لك عقدف )
 تاقفن دعب اهم اوحيرو 
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 ةيواستم ماسقأ ةثالث ىلا ًامبط حيرلا اذ مسق « نيتثامو ًاهلأ ةعارزلا

 .اهيف ار مهكر ش تحبر ىتمو ؛ هينج ةلاهعب رأ مهنم لك لاق
 امو « لمعلا ةرشابم قح كي رش لكل نوكي « ةكرشلا هذه لثم ىفو

 مزاي هب دهعتي وأ ةقفثي امو 4 ءاوسلا ىلع عيمجلا اكلم نوكي هحيرب
 . كلذك عيجلا

 ؛ ةعبرأ وأ ةثالث اهواضعأ نوكي نا قفتب ال ةكرش لك نا ريغ

 مايقا اوعمتجا كيرش فال ةرشع وأ « فلأ نم نكت دقف

 ؟ىربكلا مئاصملا نم علصم وأ « ةيديدح ةكس ءاشناك : مافع عو رشمب

 . ةفورعملا ةيعانصلاو ةيراجتلا تاكرشلا سا .سأت يف دهاشي ام ىلع

 لب ؛ ءاكرشلا عيمج ؛ اهر أب ميقا عطتسي ال« تاكر كلا هذهف

 ىلعو ءاكرشلا ةفاك مسا اهلامعأ ريدي ليكو - ةداع - اهل بختي

 رخال تقو نم ءاكرشلا عمت © ةرادالا هذه ةبقارلو . مهباسح

 ةقيرطو « ةرادالا ماظن مهنيي امف اوررقيل - ةيمومع ةيعمج ةشيهب -
 دنعو . مهب قحال هلشفو « مهيلع دئاع لمعلا حاجي نال ؛ لالغتسالا

 لوبقلا ةيلقألا ىلع بجيب ذاو . ةيبلغألا ىأر حجري ءارالا فالتخا
 . ةئاق ةكرشلا تمادام ناعذالاو

 مل نأل ؛ نيينطولا عيمج اهراضعأ ةيعمج ةموكملا كلذك

 نطولا ىلع ريملاب دوعي ام لك ناو « مهنبب امف ةكرتشم ةدحاو قفارم

 . امتداعسو دالبلا مادقت ىلع اولمعينا -- مواكس ملو « مهبلع دئاع
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 ؛ةبطاق ملا ىدل ةلوهجم ىضع امف تناك « ةثيدحلا ءارآلا هذه

 تءاضأف ؛ ملعلا ىلع اهتعشأب تثعب و « ةيسنرفلا ةمألا اهب تءاج ىتح

 . ًاقيثف ًائيش مالظلا بجح تحزحزو « اهفالتخا ىلع قافآلا
 ًاطابت نم مهنمو ؛ اهدلق نم مهنمو « اهلمهأ نم مألا نم « نكلو

 دادعتسا ىلع مألا تسيل ذا . باوبألا حتتتو 5 ًانناوخ

 اذا اهريغب رضي هسفن وهو « ةمأ صوصخم ماظن عفنب دقق ؛ دحاو

 . هليبس تكلسو هتمبتا
 نايب ةيروتسدلا ( ةيعملا ) اهيلع تنب ىتلا 'ىدابملا ىف كلت

 .ناسنالل ةيسايسلا قوقحلا
 ليبس الو . ةيككملاو «ةاواسملاو « ةيرملا : ىعف قوقحلا كالت امأ

 دارفألا تاقالع نّربت نيناوق عضوب آلا « قوقحلا هذهب ظافتحالا

 . هنم فعضأ ىلع ةوق وذ ىدتعي ال ىتح ؛ ضعب عم مهضدب

 تابجاو مهيلع منحي هنأل ؛ دارفألا قوقمل نماضلا وه نوناقلاو

 . مهتيعمج ةحلصمل اهنودوي

 نوناقلا نال ؛ عيبا اهعضي ؟ نيناوقلا هذه مضي ىذلا اذ نمو

 هعضو يف كارتشالا قح درف لكل ماد ام « ةمألا ةدارا صن ربتعي

 ( 5 ةداملا ) - هباون 1 اماو « هسفنب اما : هنيوكتو

 ىرايتخا لمع لكو « نوناقلا نع ةجراخ ةطاس ام دحأل سيل

 (اةدامل ) - هلعاف بقامي رخآ
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 «روضحال بلط درف لكف « نوناقلا مارتحا عيملا ىلع بجيو 3

 ربتعا آلاو ؛ ةعاطلا هيلع تبجو « نوناقلا ىضنقمب هيلع ضبق وأ

 (17 ةدالا) - ًامراقع

 ةمألا ىلع ءادتعا لك عفدو « نوناقلا مارتحا ىلع سانلا لجل

 ( سيلوبلاو شيجلا ) ةيدومعلا ةوقلا تدجو  ًاجراخو ًالخاد -
 ةصاخ ةحلصمل ال ةماعلا حلاصملا ياهل ةموكتل لا فررصت تحن تعضوو

 ( ١١ ةداملا ) - اهرمأ نولوتي نيرذلاب

 عيطتست ال امتودب ىتلا بئارضلا عفد ىنطو لك ىلع ضرفو

 اهعضو ىف هيأر ذخأ دعب « نكلو ؛ ةيمومعلا تاقفنلاب موقت نا ةموكحلا
 . كاذك اهفرص هوجو ىلع ةبقارملا ىف هةح ةاعارم عم

 تمالا تطلس

 ؛ ةيسايسلاو ةيندملا : مهقوقحب نيمتمتم دارفأ نم ةنّوككا ةمألا
 ا-منواوش ةرادال نيقثال سانأ ةكرشب - هوجولا لكن م ب ةهيبش

 قبو ؟ اهتموكح ماظن عضو ىف قلطملا قحلا ةمألا هذهلو . اهللاصمو
 ةدايسب هنومسي ام اذهو : ةطلس لكل ىلعألا مج رملا ماودلا يلع
 . ةمألا ةطاس وأ ةمألا

 ىف بمشلاو « مايألا هذه ىف ةمألا نيب قرفلا فرعي انه نمو
 ةيرلاب نيعتمتملا «دحاولا نطولا لهأ عومم ىه ةءألاف . فلاسلا نمزلا
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 اهف كارتشالاب ؟ مهللاصم ةرشابم ىلع نيقفتملا « ةيككملاو ةاواسملاو

 . كارتشالا اذه ىلع ءانب ةنّوككا ةموكحلا ةيامحو « مهْنيب

 ةدعوأ « ًادحاو ادلب نؤنكسي دارفأ عومجم ناكف بعشلا انأ

 . ابس ىديأ اوقرغت ةوقلا كلت تبهذ اذا ىتح ةرهاق ةوق مهعمجت دالب

 ؛ ةياكلا لاصملا ةكرتشم « ةماعلا قفارملا ةدحتم اهناف «ةمألا فالخب

 ةوقلا تيقب ءاوس . حلاصملاو قفارملا تالت نع سا ةجاحلا ةوق اهعمج

 تااد وأ ةرهاقلا

 ذاقناو « بئارذلا ةيابجو اهتدايقل نمو كك“ ةمألل دبالو

 رمأ الب : ىضوف تناك آلاو « ( ةموكح ) نم دب ال ىنعأ ؛ نيناوقلا

 دنع اهيلع قفتملا تايهيدبلا نم اذه . شيعلا لاحتساو « ىعن الو

 ةطلسلا هذه تناكو . اهيدحو اهعدق ؛ اهرضاحو اهيداب : مألا عيمج

 ديلاقتلا آلا بابسأ رم ال سيلو ؛ ءارمألاو كولملل مدقلا نم

 « مهفالسأ امأ . هسيدقتو ميدقلا مارتحا ىلا ناسنالا ليمو « ةثوروملا

 ةباغلا ةدلع انك نيذللا « شطبلاو ةوقلا محب ةطاسلا هذه مل تناكف

 . نامزالا فلاس ىف راثئتسالاو

  ةيسايس وأ ةيئاضق وأ تناك ةيرادا - تائيملا نم ةئيطل سيل
 حيرص صنب ةمألا نم ةدمتسم نكت ملام « ةريكوأ ةريغص « ةطلس

 (عةدالا)

 هيلع بترتي ملا ه لمعب مايقال « ةمألا هتبدن ةئيه وأ درف اعأ
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 ةشقانمو « فارشالا قح ةمألل لب ؛ ةطاسلا نم بناج نع اهزانت
 ( ١١ ةداملا ) كلذل ًاجوم تأر الك باسحلا

 اهيلع ىرجت ؛ ةثيدح ءارآ ىهو اسنرف ىف محلا ناكرا منأ هذه

 « بابسألا اهل تأيبت الك - ًاديشف ايش - مويلا ضرألا كلام عيمج
 . تاماظنلا كلت لوبقل معلا تدعتساو

 قوقملا سفن ىه « نييزصملل ةحونمملا ةيسايسلا قوقحلاو
 (فيرششلا طخلاب ) فورعملا ىناطلسلا رءألا ىضتقمي نيينامعل ةحونمملا
 ( ١مم ةنس ربشون © ) 0١١ه ةنس نابعش ؟1 خيراتب رداصلا

 مارتحاو « ةيصخشلا ةيرحلاو « ةاواسملا ىه : قوقحلا هذهو

 نكااسملا مارتحاو « ميلعتلاو نايدألا ةيرحو « ةيكلملا
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 عا تل

 نالابلا
 تيردللا تيويدخلا

 رشع عسانلا نرقلا لئاوأو « رشع نماثلا نرقلا ىف دم تناك

 مهقوست « ماعنالاك سانلا ناكو « فيعضلا ىوقلا اهبف قحمي ىضوف

 دحاولا ميلقالا ناكو . ةطلسلا ىوعن ىلع لهجلا اصعب كيلاملا ءارمألا

 اك ؛ مهضارعأو مطاومأو هلهأ ىف فرصتي « مهنم دحاو درثل كلم

 وأ «رعشلا قلك باقرلا برض ناكو « هضارغأ تءاشو ءاش
 : طيح رجا

 كلذب متو مهطاوم سانلا رجهو « عرضلا ةفجو « عرزلا تاف

 ىتاا ىلا ثداوملا ىرجم ىف رهظ نأ ىلا ٠ عايضلاو ىرقلا بارخ

 دم موحرملا :  لاجرلا ةفبانو « لاطبألا لطب - دالبلا تباتنا

 « قانعألاو عوذجلا ىف هلمعأو مزعلا فيس ًلتساف ؟ريبكلا اشاب ىلع

 قتري ذخأ مث . ةيتاملا كيلاملا ةلود : ةيغاطلا ةلودلا كالت دابأ ىتح

 ةيندملا دعاوق تناك ىتح ؛ تاوملا ىبحيو « وعملا مّوقيو « قتلا

 . مويلا هيف نحت ىذلا مظملا مهعنلا اذهو « ةرضاحلا

 و ميألا كلت ىف - ةيسايسلا ثداوملا تضتقا دقو
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 : ناشيملا محتلف ؛ لوضانألاو ماثلا دالب ىلع ةيرصملا شويجلا
 ىلع لوألل اهيف رصنلاو ةبلغلا تناك عقاوم ةدع ىف « ىرتلاو ىنرصملا

 « ًاضيأ ةناتسالا ىلع فحزلا نم ادب اشاب ىلع دمحم ري ف . ىناشلا

 اهمامأ وه فقوو ءابوروأ لود ههجو ىف تنقوف . اهيلع ءاليتسالاو

 هتيرذلو هل - رصم كل هئاطعاب هتاّمسا بوجو اوأرف دسألا نقوم

 ندنل ةدهاعم ) ”ىلخادلا اهالقتسا كلذب رم تلانو > هدعب نم

 ىف ٠6 ةنسويلوب 145٠(

 « ةيو.دخلا ةطلسلا »

 ىناثلا ىملح اشاب سابع : مظعملا ويدملا ومس ةيلوت نامرف ىف ءاج

 رياشي 4 موي ةيرصملا ةيويدخلا ةكبرألا شرع ىلع 0 ىذلا
 : ىلاي ام 1895: ةنس

 ةمزاللا تاماظنلا عضوب هل ًاوذأم نركي رصم ويدخل . .٠

 وكم و ةلداع ةزوصن اهتنسأتو (رصع ىلاعأب ) مهب ةقاعتملا ةيلخادال

 ىرومأم عم تاطراثملا ديدجتو دقعب - ًاضيأ - هل ودام يضم د

 ةيويدللا رومأ ةفاكو « ةراجتلاو كرجلا صوصخ ىف ؛ ةيبنجألا لودلا

 للخ عوقو مدع طرشب « بناجألا ةطباض رومأ عم . . . . ةيلخادلا

 ًانئاح - ًاًضيأ - نوكيو . . . . ةيسايسلا ةيلملا انتلود تادعامم ىف

 ( 4 ةداملا )  ةيلاملا رومأ ىف ةلماكلا تافرصتلل
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 مج واني بج

 « ةينامعلا ةلودلا ةدايس »

 : رومأ ةثالث ىف رصم ةموكح ىلع ىلاعلا بابلا ةدايس رصحنت

 : ةيلاماب صتخي امف ( لوألا )

 ةرضحلا مساب رع ىف اهممجأب بئارضلا ليصح نوكب 0

 ؛ ةيناهاشلا

 ؛ ىلاعلا بابلا ناذعتسا دعب آلا ءرصم ةموكح ضرتقت ال

 « ( وكري ولا ) ىلاعلا بابلا ةءوكلل يونس رصم ةموكح عقدت ©
 ؛ ةينامع ةريا فلأ نوسمخو ةئاعبس هردقو

  ةلودلا دوقن ريغ - ًادوقت ةيرصملا ةهوكحلا برضت ()

 اهيلع ًاشوقنم نوكي نا بجي نكلو ؛ ةصوصخم راعساو رايع تاذ

 ' ,..:ةياطللا ةرشملا مسا

 ! ةيسايسلا رومألاب صتخي امف ( ىنلثلا )

 ؛ ةيناهاشلا ةرضحلا ندل نه ردصي نامرفب رصم وبدخ نّيعي 0

 ىضارأ نم ةعطق ةيأ نع لزاتتلا ةيويدملا ةموكحلل زوجي ال
 ةلود ةيأل - انيسروط ةريزجو ؛ نادوسلاك هتاقحلمو ىرصملا رطقلا

 لودلا عمم ةيسايس تادهاعم دقع ةيويدملا ةءوكحلا سل ©

 ىرسست « ةيلعلا ةلودلا اهدقعت ىتلا ةيسايسلا تادهامملا عيمجو . ةيبنجألا

 ؛ ةيرصملا ةيويدلتا ةموكحلا ىلع
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 نوئوش ةفاكب ةعاقلا م ةيبجألا دالبلاب ةيئامملا تارافسلا (4)
 ؛ ةينامثعلا ةنطاسلا نم !ءْنج اهرابتعاب ةيسايسلا رمصم

 ةيركسعلا تاوقلاب صتخي امف ( ثلاثلا )

 ىف ىركسع فلأ رشع ةينامب ىرصملا شيلا ةوق ددحم ()

 بسانملا دملا ىلا دازن برحلا ىفو ملا تقو

 نكلو (تاعردم) ةب رحب ليطاسا ةيرصملا ةموكحلل نوكي ال.(
 ةيداع ًانفس *ىشنت نا اهل

 تاراش رئاسو تايارلاو ةيركسملا سبالملا نوكت نا بحي ©
 ىنامعلا شيلا ىف هيلع ىه امل ةلثامم كلملا

 نيتموكلا ىف ةدحاو نيشاينلاو بترلا توكت نا بجي (5)
 ةبتر ىلاو نييكلملل ةينناثلا ةبترلا ىلا بترلا حني نا قملا وبدخللو
 هبا رطخي نكلو هحنم ىف قملا هل كلذ قوف امو نيب ركسعلل ىالاريما

 ةيناطلسلا ةرضحلا نم هتاءارب بلطي و ىلاعلا بابلا

 مف
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 - ومما

 ثلايللابلا
 ةيعيرشتلا تطلسلا

 « تايريدملا سلام ١- د

 لكل نيبودنم نمو « ًاسيئر « ريدملا نم ةيريدملا سلحم فاو

 . ةيريدملا زكارم نم زكرم
 ةدل « دالبلا يودنم ةطساوب نوروكذأا نوبودنملا بختي

 . ًاناجم مهفئاظو نودويو « تاونس تمس

 : ةينالا طورشلل ارتاح نوكي نا ةيريدملا سام وضع ىف طرتشب و

 ؛ ةلماك ةنس نيثالث رمعلا نم الاب نوكي نا 0

 ؛ ةباتكلاو ةءارقلا ًاقراع نوكي نا ١
 اهردق نايطأ لاومأ نيتتس ةدم نوعفدي نمم نوكي نا م

 ًاراح ناك نا - لقألا ىلع ًايونس ًايرص» انج نورشعو ةسخخ

 ؛ - ةيلاع ةداهش زّئاح ريغ ناك نا ًابينج نوسمخو « ةيلاع ةداهش

 تاونس سمح ةدم «باختتالا رتفدىف ابوتكم همسا نوكي نا (:)

 ؛ لءاعلا شيجلاب ًاطباض الو « ةموكملا ىف ًافظوم نوكيألأ هز
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 . ىرخأ ةيريدم سلجم ىف ًاوضع نوكي آلا
 لبق - ربدملا مامأ « ةيربدملا ساحم ىف « ديدجلا وضعلا فاحي

 عوضخلاو « ىويدخلا بانجاا صالخوالا نيمي لمعلا ةرشابم
 . دالبلا نيناوقل

 قح ءاضعألا ثلثلو . ريدملا اهاعد الك تايريدملا سلاجم عدت

 . ةباتكريدملا نم كلذ اوبلط اذا « تقو ىأ ىف سلجلا عامجا بلط

 « سلا تاسلجب روضحلا «ءاضغألا فالخ دحأل زوجي ال

 قاعتي رمأىف رظنلا دنع راظنلا دحأوأ «ءريدملا نم وأ « ٌةنم ةوعدب الإ

 تالوادم ىف دودعم ىأر هل نوكي الو ؛ هتراظنل ةعباتلا ملاصملا ىدحاب

 . سلجلا

 .اهرضحي ةسلج لكس أري و سلجا نامل عيجج ىف ا وضع ريردملا ربتعي

 نم رثكأ اهرضح اذا ّآلا « ةينوناق سلجلا تاساج نوكت ال

 . ءاضعألا فصن

 . ةيريدملا لكو سلجملا سأرب ريدملا بايغ دنع

 )» ةيريدملا سام صاصتخا 2

 قاتل (ةنردلاو هوو وروما ودل ناك
 / 1 ماو هيوم اح

 « اًيبطق نوكي « امصيصخت ىفو « موسرلا عقد ىف سلخ لا رارق
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 عومج نم ةئاملا ىف ةسخخلا زواجتي ال ماد ام « ىلاعلا رمألا هب ردصيو

 . ةدايزلا ىلع ةموكحلا قيدصت بجو ّآلاو ؛ ةيريدملا ف يئارضلا

 « هتطساوب رظان لكلو «ريدملل هسنن نم ىدبي نا سلجملل

 ؛ ةيمومعلا ةيريدملا تاجاحي قلعتي امف هتابغر راظنلا ساحل كلذكو

 « تالصاوملا قرطو « ىرلاو «ةعارزلا نوئوش ىف ”صخألا ىلعو

 . مياعتلاو « ةيمومعلا ةحصلاو « ماعلا نمألاو

 ةلأسم لكى سلجلا نيشتسي نا ةموكحلا راظن نم رظان لكل

 اق هار دعا ىزرن

 ةيريدملاب ةقلعتملا ةيونسلا ةيمومعلا لاغشألا ةراظن لوادج ضرعت

 تابوانمو « اهريبطتو « ةيمومعلا فراصملاو « عرقلا ءاشنا لئاسم ىف

 . اهيف هيأر ذخأل سلجلا ىلع « ىرلا
 دعب ّآلا ةيريدملا تاهج نم ةهج ةيأ ىف قوس وأ دلوم ماقي ال

 . ةيريدملا سلم ىأر ةققاوم ةيريدملا نم هب صيخرتلا

 . ممتابترعو دالبلا ءارفخ ددع ةيلخادلا ةقداصع سلجملا رقي

 ىف ايئامأ لصفلل سلجلا نم ةنل ةنس لكى سلجلا نيب

 ةياحم سلاجم ام. تسيل ىتلا دالبلاب رفلنا موسر عيزوت نم ىواكشلا
 ةقفاوب « اهب صيخرتلا دعب آلا « ةيربدملا ىف ةبزع أثنت ال

 ىوذل أجلم تراص اذا زم مط رشا نأ و « ةيريدملا سلجم

 . ءايقشألل ىوأ» 3 ةعيسلا ةريسلا
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 ا

 ةيريدملا ف سرادم كالتما وأ ءاشنا رّرقي نا تالذك سلجملل
 . اهترادال مزاي ام ذاختاو

 ىف ةفاك هناجردو هعاونأب ميلعتلا ةيقرتل بجي ىتلا ةطلسلا لك هلو
 . ةيريدملا

 5 3 نوئوش ىف بهوي ىذلا راقعلا وأ لاملا لبةي نا هلو

 ةصاخلا لامعألا نم لمعلا هجون ىتلا تاباتتك الا كلذكو

 « نيناوقلا ىروش سلم - « »

 مهنم رشعع ةعبرأ 3 وضع نيئالث ترم سلجلا اذه فأأتي

 . نوبودنم نورخآلاو « نومئاد

 ءلاع رمأب ةموكملا لبق نم نونيعيف « نومئادلا ءاضعالا امأ
 رارق ىلع كان «راظنلا ساجم بلطب و« لاع رمأب الا نولزعي الو

 . لقألا ىلع هئاضعا ثلث ىأرب « هسفن سلجملا نم ردصي

 « تايريدملا سلاجم ءاضعأ نيب نم نوبختتي نوب ودنملا ءاضعألاو

 . ىرسلا عارتقالاب
 قابو ةيردنكساللو «بودنم ةمصاعللو « بودنم ةيريدم لكل

 تاوئس تس نيب ودنملا ءالؤوه ةدمو . بودنم ةيرصملا روغللا

 « نيمئادلا هئاضعأ نيب :رم بختتي ىروشلا سلجم سئرو
 رخآلاو « مئاد وضع امهدحأ : نالككو هل نوكيو ؛ لاع رمأب نيعيو
 . بودنم
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 ماو عح

 « هصاصتخا »

 ةرادا ةحنال ىلع لمتشي رمأ وأ « نوناق ىأ رادصإ زوجيال

 هيأر ذخأل نيناوقلا ىروش سلجم ىلا ءادتبا مادقي ل ام ؛ ةيمومع

 الو بابسألاب هنلعت نأ اهيلعف « هيأر ىلع ةموكملا لّوعت مل ناو . هيف

 . اهيف ةثقانملا زاوج كلذب هنالعا ىلع بترتي

 تاعو رشم ميدقت ةموكحلا نر» بلطي نأ سلجال غوسيو

 لسرت كلذكو . ةيمومعلا ةرادالاب ةقلعتم ةيلاع رماوأ وأ « نيناوق

 ىدبيل ةيمومعلا تافو رصملاو تاداربالا ةينازيم ةنس لك ىف ةموكحلا

 تعد الكب ابسألا ني نا ةيلاما رظان ىلعو ؛ ابهبف هيأر سلجلا

 . ةينازيملا ىلع هتاظحالم ىف سلجلا هآر ام ىلع ةقفاوملا مدعل ةلاحلا

 « مثدحو ىروشلا ساجم تاساج اورضحي نا راظنلل زوجيو

 ساجمللو . مهنعمويبني نا وأ مهتاراظنب نينظوملا راكم مهبحصينا وأ

 نم «امسوزا ىري ىتلا تاحاضيالا مهنم بلطي نا - رذئنيح -

 . اهريرقت هجوو تاعورشملا عوضوم

 نع نوكت نا طرشب ةضيرع مّآدقي نا ىرصم لكل زوجيو

 قلعتي اف ةلوادملا _قح سلج#ل سيلو . ةيمومع نوئوشو قوقح

 ؛ ةموكحلا عم ةدوقعملا ةياودلا تادهاعملا الو « ( ةناتسالا ركربوب )

 . ةيلخادلا رومألا ىلع ةروصقم هتطاس نأل
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 ©« ةنس لك نم ربشوث رهش نم رشع سماخلا مويلا ف ىدجا مثلي

 . ةيناثلا ةنسلا نم وبام رهش ةياغل هداقعنا رود نوكيو

 ةرورضلا تضق امك« لاع رمأي « تقو ىأ ىف هداقمنا زوجيو
 . كاذب

 . لقألا ىلع ءاضعالا ثلث روضح نم عامججالا ةحصل دب الو

 نك امأ ىف روهجلا اهرضحي ؛ ةددلع ىروشلا سلجم تاساجو
 . تاسلجلا ةعاقب نيرئازال ةدعم

 ؛ ةرورضلا تعد اذا « لاع رمأب سلجملا لح نا ةموكحال زوجيو
 هلح خيرات نم رهشأ ةثالث فرظ ىف ءاضعالا باختنا داعي امناو

 « ةيمومعلا ةيعمطأ م0

 : مم اهئواضعأو ةيرصم ةيباين ةئيه ربك | ىه ةيعبجلا هذه
 ؛ ةمركملا نيواود راظن - ًالوا

 ؛ نيناوقلا ىروش سلجم ءاضعأ عيمج - ان
 ؛ تاظفاحلاو تايريدملا نع ًابودنم نومبرأو ةتس - الث
 : ةينآلا طو رشا ًارئاح ناك نم الا «ةيمومعلا ةيعبلاب ًاوضعنوكيالو
 0 لقألا ىلع ةنس نيثالث هرمع نوكي نا ©

 5 ةباتكلاو ةءارقلا ًاقراع نيك نأ 2(

 ىلع ًاررقم آلام - لقألاب - تاونس سمخ ذنم ايدام (0
 . يونس شرق افلأ هردق ناطأ وأ راقع
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 تح ح

 . لقألا ىلع تاونس سمح ْذ نم باخ: الا رتقدىف هعسا ًاحوقم )ع

 .رفوت ناكما مدعل «لاملا طرش نم روغللا وبودن» ىنعأ دقو

 . ندملا كلت ىف كلذ

 « ىوبدخلا بانجال قدصلا نيمي نوبودنملا ءاضعألا فاحيو

 . مهفئاظول مهرشابم لبق نيناوقلل ةعاطلاو

 سيئرو . تاونس تس ةي.ءومعلا ةيعجلا ءاضعأ نظوت ةدمو

 . هسفن نيناوقلا ىروش ساجم سيئر وه ةيمودعلا ةيعجلا

 « ةيمومعلا ةيعجللا صاصتخا »

 تارارقو « ةيعطق تارارق : ترارقلا نمناعون ةيمومعلا ةيعمجلل

 . ةيراشتسا

 نوناقلا ن« (4) ةداملا اهيلع تصن ىتلا لامعالاب قاعتي لوألا

 : ىمو ىناظنلا

 وأ تالوقنم ىلع موسر وأ « ةديدج لاومأ طبر زوجيالد

 ةثحام دعب الا « ىرصملا رطقلا ىف ةيصخش دئاوع وا « تاراقع

 . « هيلع اهرارقاو « كلذ ىف ةيمومعلا ةيعجلا

 نوثاقلا نم ("د ) ةداملا اهيلع تصن ىتلا لامعالاب قلعتي ىناثلاو

 : مو ىناظنلا

 ىلا ضورقلا نم ضرق لك ىأ « ةيمومع ةفاس لك - ١ ه
 « ؛ ةموكحلا اهدقعت
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 وة

 ةكسلا طوطخ نه طخ وأ « ةعرت ةيأ لاطبا وأ ءاشنا - ب »

 <« . تايريدم ةلمج ىف رع ةيديدحلا

 « . اهاومأ تاجرد ريدقتل رطقلا نايطأ موع زرف - جد

 لك ىفو « ةلأسم لكى ةبعجلا ريشتسن نا ةموكحا زوجيو

 ىدبت نا ةيعمجلل زوجي كلذكو . هيف اهيأر ذخأ موزل ىرل عورشم
 ةورثلاب ةقلعتملا داوملا عيمج ىف ءاهسسفن ءاقلت ىرم اهتابغرو اهءارا

 . ةيلاملا وا ةيرادالا رومالاو « ةيمودعلا

 « ةرورضلا تعد اا « بابسالا ةيعجلا غالبا ةموكحلا ىلعو

 اذه ىلع بترتي ال نكلو تابغرلاو ءارآلا هذه ىلع ليوعتلا مدعل

 . بابسالا هذه ىف ةثقانملا زاوج غالبالا

 نوكتو « لقألا ىلع ةرم نيتتس لك ةيعجلا دقعت ( تاساجلا )
 . ةيناع اههاسلج

 هذه ىفو (؛ ةيمومعلا ةيعبلا لح قح ىوبدخلا ىلاعلا بانجال

 . رممشأ ةتس ةفاسم ىف ديدج نم تاباختنالا داعت ةلاخلا

 « ةيمومعلا تايازتنالا 2

 "لكل نوكي - ١مم+ ةنس نوناق ىضتقمي - باختتالا قح

 « ةيلحلا ةموكحلا اياعر نءو ةلءاك ةنس نب رشع رمعلا نم غلاب ىرصم

 ببسب وأ « ىفنلا وأ «نجسلا وأ « ةقاشلا لاغشألاب هيلع مكنلا قبسي مل
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 «بادآلا ةرح كاملا وأ ءريوزت وأ « ةنايخ وأ « بصن وأ « ةقرس

 ىضتقم ةيريمألا مهنئاظو رم نيلوزمملا نم نوكيالو « ةوشرلا وأ
 ؛ مهيلع روجحلا وأ « سالفالاب مهيلع موكحملا وأ «ةيئاضق ماكحأ

 . حالسلا تح نيذلا ةيركسعلا لاجر نءالو

 : مث نوي رصملا - ؟ ىرصملا وه نم

 84١م ةنس رباني لوأ لبق ىرصملا رطقلا ىف نونطوتملا - ًالوأ

 ؛ ىلخادلا لالقتسالا رصم حينم خعرات وهو

 نيوبأ نم ىرصملا رطقلا ىف نودولوملا « ةياعلا ةلودلا اياعر - ًاناث

 « هيف مهتماقا لحمب نوروكذملا اياعرلا ظفتحا ىتم « هيف نيميقم
 ىرصملا رطقلا ىف نوةيقملاو نودواوملا « ةيلعلا ةلودلا اياعر - ًاثلاث

 ؛ ةعرقلا نوناقب ةلماعملا نولبقي نيذلا

 . نيلوه نيوبأ نه ىرصملا رطقلا ىف نودواوملالافطألا - ًامبار
 رثكأ ىرصملا رطقلاب نينطوتملا نيينامملا اياعرال كلذكز وجي و

 ةحونءملا قوقحلا اولانيو « نيب رصم اوريصي نا ةئس ةرشع سمح نه

 وأ « ةظفاحملا كلذ ىف مهتبغر اونلعأ ىتم « باختتالا توناق ىف

 . (مرئادب نوميقي ىتلا ةيريدملا

 « ةظفاحلاىف آلا « باختتالا ىف هقح لمعتسي نا ناسنال سيلو

 . ىسايسلا هنطوم اهترئادب ىتلا ةيريدملا وأ

 ةيندملا نوئوشلا ةرشابمل دعملا ةماقالا لحم وه ىسايسلا نطوملاو

 ىلا ةهج نه ؟ ىسايسلا هنطوم ردي نا ىرصم لكل زوجيو
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 تت

 اهترئادب ىتلا ةيريدملا وأ ةظفاحملل كلذ ىف هتبغر نالعاب « ىرخأ

 نيتهللا نم لك

 نيزّاملا ميج هب ديقم رتفد دلب لك ىف دجوي (باختتالا رتفد)
 هنم ةروص دجوتو . مجعملا فورح ىلع بترم « باختتالا طورشل

 . ةيريدملا ناويدب

 نيذلاو « نيفوتملا ءامسا فذمل « ماع لك رتفدلا كلذ لدعيو

 مهبف رفوتت كرم ءامسا هيلا فاضيو . ةيساسالا طو رشلا نودقفي

 ماسقأ نم 2 لكب رتفد دجوي كلذكو . ةروكذملا طورشلا

 اذ قاميو . تاهجللا قاب نم ردنب لكبو « ةيردنكسالاو ةرهاقلا

 . ةيريدملا وأ ةدمعلا باب ىلع ةنم )١( ىلا رباني لوأ نم ًايونس رتفدلا

 هاج ام ةحص ىف نءطلاو « هيلع عالطالا ىرصم لكل قحي كلذبو

 . هنم )1١١( ىلا رياربف لوأ نم كلذو ؛ هيف

 ةصتخملا ةنجالا ىلا هليحي وهو ؛ 2 نرعطلا مدقيو

 . فانئتسالا ةكحم مامأ ةنجالا تارارق فناتستو . كلذ ىف رظنلاب

 « ابلهأ نم ًدحاو ةدلب لكب خت ( باختتالا بودنم )

 « باختنالا بودنم ىمسي تاونس تس ةدمل « طورشال نيزئاملا

 ةيمومعلا ةيعجلاو « ةيريدملا سلجم ءاضعأ باختتا ىف اهنع بوني

 . ةيلخادلا رظان نم داهعا ةركذت ىطعيو
 مدمس
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 تست ههاركا دس

 الابابلا
 ٠ ٠

 تيليفنتلا تطاسلا

 سأر وه اك ؛ ىويدمللا ىلاعلا بائجلا ومس ةطاسلا هذه سأر

 ةتحنم ىتلا « ةيناهاشلا تاناءرذلل ًاقافو : دالبلا ف ىرخأ ةطلس لك

 ليعامسا هل روفغملا نأ ريغ . ةيلخادلا اهرومأو رصم ىلع ةيالولا قح

 نع لزانتي نأ « دالبلا مدقت ىف ةبغر ىأر « قبسألا رصم ويدخ اشاب

 . ةموكألا نيواود راظن نم لكشي سلجم ةطاسلا هذه نم ءىش

 ناضمر ٠١ ) 1874 ةنس سطسغا 58 ىف ةينس ةدارا كاذب ردصأف

 ( 1896 ةنس

 « راظنلا سلجم »

 : ىو عبس ةموكسملا تاراظتو قيواوذ

 ؛ ( نوجسلاو ةحصلا اهعبتيو ) « ةيلخادلا ةراظن

 رفخو - ديرربلا ةحاصمو - كراجلا اهعبتيو ) « ةيلاملا ةراظن

 ؛ ( ةحاسملا ةحلصمو - لحاوسلا

 « ةيجراخلا ةراظن
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 ؛ ةيرحبلاو ةيب رحلا ةراظن
 ؟ فراعملا ةراظن

 ؛(ةطلتخماو .ةيعرشلاو . ةيلهالا احلا اهعبتيو) « ةيناقحلا ةراظن
 ةكسلاو راث الاو ةعارزلا ةحاصم ابعبتيو ) « لاغشالا ةراظن

 ؛ (تافارغلتلاو ةيديدحلا

 «رظانلا» ىمسي ريزو اهمسأري « تاراظنلا هذه نم ةراظن لكو

 بختي وهو «ويدحلا وعم هبختأي ؛ «راظنلا سيئر » ىعدي سيئر ملو

 راظنلا سلجم لكشي و . ةيويدحلا ةميخفلا ةرضحلا عم داحألاب هءالمز
 سيئر وأ «ويدللا ىلاعلا بانجلا ومس ةسائر تح « مهعامجاب

 ىف ةلوادملاو ةضوافملل - ةروظنملا رومألا ةيمهأ بسح - راظنلا
 نم رظان لكو . ةيلاعلا رماوألاو « نيناوقلا ريضحتو « دالبلا نوئوش

 . رماوألاو نيناوقلا هذه نم هتراظن صخب ام ذافناب فلكم «راظنلا

 «ويدللا رس نم اهيلع ًامقوم تناك نا «راظنلا سلجم تارارق

 . ةيرازو تارارق ىهف ّالاو ( تاتبركد ) ةيلاع رماوأ تيس
 ىتلا لامعألا عيمج نع ةيويدللا ةرضملا ماما نولوتسم راظنلاو

 . ًاجراخو ًالخاد رطقلا لاوحأ ىف ريثأتلا اهنأش نم

 )» نوظفاحلاو نوربدملا 2

 4 تاظفاحم سمخو «ةيريدم ةرشع عبرأ ىلا ىرصملا رطقلا مسقني
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 . ًاظقاحم وأ ريدم ىمسإ ريك فظوم اهنم هلك أ ربي

 ىف ةموكحلا راظن نم رظان لك نع ديحولا بئانلا وه ريدملاف

 ىف « اهفالتخا ىلع تاراظالا نيناوق ذافنا هياع نيعتي كاذلو . هتبريدم

 ماظنلاو نمأللا ظفح نع ةموكملا مامأ لوثسملا وهو ؛ هصاصتخا ةرئاد

 : ماع هجوب لاوحالا ريس ةبقارم هيلعو . هكحي ىذلا ملقالا ءاحئاب

 « ةيمومعلا:ىوعدلا حاجن ىلا ةيدئوملا ةيئانملا تاقيقحتلا ريس ًاصوصخو

 . نيمرجملا باقعو

 )»ع زكارلا ورومأم 2

 اهنم مسق لك ىلع قلطي « ماسقأ ةدع ىلا ةيريدم لكم سقنت

 مسساب فرعي ريدملا ضرع بلا فلظوم هسأريو ؛ (زكرم) مسا

 . ( زكرملا رومأم)
 هيلعو . هزكرم ىف ةموكملا اوال ذفنملا وه زكرملا رومأمو

 ظفحلا لاجر ةطساوب « ةبئاصلا قرطلاب ةيئانجلا ثداوملا عوقو عنم

 تمقو اذاو مهيديا نم حالسلا عزنو «ءايقشالا ةبقارمو «تايروادلاو

 لعافلا ةفرع لالدتسالاو « ةقيقملا فشكىف دهجلا لذب هيلع « ةيانج

 . هتكاحلل ةيءومعلاىوعدلا ةماقا نم ةباينلا نكمتت ىتح ؛ ةعرجلا تايئاو

 -زكارملا مام ىدل - ةيمومعلا ةباينلا ةفيظو ءاداب رومأمل موي

 رومأملا دعاسيو . اهفانشتساو ماكحالا ذافناو ىوعدلاةماقاو قيقحتلا ىف
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 ل ا

 . هزكرم ىف نونيعملا ةرادالا ونواعمو سيلوبلا طابض هتابجاو ءادا ىف

 « دمعلا »

 ىمسإ سيئر اهم» ةدلب لكل « دالب ةدع ىلا مسقني قر

 نع هاوس لبق - لوئسمو « اهب ةموكحلا بنان وهو : (ةدمعلا )
 « ءارجالا ةيعرملا حئاوالاو نيناوقلا ذوفنو « ماعلا نرمألا بابتتسا
 ؛ لوالا هسيئر وه ىذلا رومأملا نم هيلا درت ىتلا سماوالا عيمجو

 . ةدلبلا ةيمهأ بسح خياشملا نم ددع هتابجاو ءادا ىف هنواعيو

 دقعتو ( تاخايشلا ةنجلب ) فرعت ةنلل ىف خياشملاو دمعلا نيعي

 تانييعتلا ىف رظنلل - لقألا ىلع - نيرهش لك ىف ةرم ةنجللا هذه
 . تاماحلاو

 ني رشعو ًاسخ رمعلا نم الاب نوكي نا ةدمعلا ىف طرتشيو

 نوكي الاو - لقالا ىلع - ةئدفأ ةرشمل ًاكلام نوكي ناو « ةنس

 آكح ةحنج وا ةيانج بسب - ةيماظنلا كاحلا نم - هيلع ًاموكح

 . هتماقتساو هتععس نسح سم ًايئاضق

 ؛ ( ًاخيش ) هنييعت داري نميف رفوتت نا بجي « طورشلا هذهو

 . ةندفأ ةسخ ًاكلام نوكي نا ىفكي امناو

 ةيلخادلا نم بودنمو ًاسيئر ريدملا نم تاخايشلا ةنل فلو

 نوكَت الو . نايعالا وأ دمعلا نم ةعب راو « ةيمومعلا ةبأينلا نم رخو
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 . ةيلخادلا نم اهدامعا دعب الا « ةذفان امتارارق

 )» خياشملا او دمعلا تازايتما »

 ىلا تايطالا نم ةندفأ ةسهخ لام مفد نم ةدمع لكى عب

 اهيلع نيمم وه ىتلا ةهملا سفن ىف اهككتمي
 : ىمو ىرخأ تازايتما خياثملاو دمعالو
 ؟ ةيركسعلا ةمدخلا نم ممدالوأو مم مئوافعا ًالوأ

 ةيمومعلا ىوعدلا ةءاقا ىف ةموكملا ىفظوم نم مهرابتعا ايا

 . مهفئاظو ةيدأت ءانثا مهنم عقب ام بيس مهيلع

 خياثملاو دمعلا بيدأت ريدملل زوجي ىتلا ةيبدأتلا تابوقعلا امأ

 فيقوتلا عم شرق ةئام ةياغل ةءارغلاف « خيب وتلاف ءراذنالا : ىهف اهب

 5 هلامعأ نع قيقحتلا ةدم ةفيظولا نع

 ىلا ةمارغلا : ىهف تاخايشلا ةنجل اهب كح ىتلا تاءازجلا امأو

 ماكحالا غلبتو 4 تفرلاو « رههشأ ةثالث ىلا سبلاو « شرق ةئامسخ

 . اهم فخأب اهدبت وأ اهدمتعت نا اهو « ةيلخادلل

 تاخايشلا ماظنب هيبش ماظن « قرذلا ياشمو ناب رعلا لئابق دمعلو

 | . 5 2 6 - .٠

 : ممابجاو ىف مجريصقت دنع مهبيداتو « مهنييعت ةهج نم هاف

 ذآ
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 ساحل ابل اًلرابلا
 نيئاضقلا تطلسل)

 « دارفالا نيب تاموصخلاا لصنب ةمئاقلا ةئيملا ىه ةيئاضقلا ةطلسلا
 « ةطاتخع ماعو « ةيلهأ كاع ىلا مسقتتو « نيمرح لا نم صاصقلاو

 . ةيرادا ماحخو « ةيلصنق م احو « ةيعرش محو

 ةيلهألا مك'احملا
 «ةيندم نم : نيبنطولا نيب ىتلا اياضقلا ىف ّآلا رظنت ال مالا هذه

 . ةيفانئتساو ةيئادتبا . ناتجرد ىهو . ةيئانجو « ةيراجو

 كارما ماع «ةيئزملا احلا لمشت ىلوألا ةجردلا احم
 ( ةيلكلا ) ةيئادتبالا ماحلاو

 ةيندملا داوملا ف لصفلا قح ىثزملا ىضاقلل ( ةيثزجلا ةكحم لا )
 شرق فال ةرشع زواجتب ال اهف ةيراجنلاو

 وأ 4 ةيراقع ةينيع ىوعدلاو « شرق فلأ هب ىعدملا ناك اذاف

 هكح ناك : ةيصخش ىوعدلا تناكو « شرق ىنلأ هب ىعدملا ناك
 . فانئتسالل ًالباق ناك لاو ؛ ًايئاهن

 مضل
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 ىلا « ايادتبا مسملا هلزّوجي ىفانثتسا صاصتخا ىثزجلا ىضاقللو

 . تامفارملا نوناق نم (؟3) ةداملا ىف ةنيبملا دويقلل ًاقبط : هل ةيابم ال ام

 امفر ىلع موصمتا قفتب ىتلا تاعزاملا عيمج ىف ًاناهتا ًاضيا حيو

 ةلجعتسملا رومألا وأ « ةينقولا لئاسملا ىف رظنلا قح هلو تغلب ام ةغلاب هيلا

 راثآ تابثال ريبخ نيبعتك : تقولا تاوف رم اهيلع ىثخي ىتلا
 . هللاعم لاوز لبق « قرغوأ « قيرح

 آلا ؟ حنجلاو تافلاخلا ىف رجلا ىضاقلا مح (ةيئانلا داوملا ىف)

 ىأ طايتحالا سبملا ىلع ةقفاوملا هلو زكرملا ةكحم ىلع اهنم ليحأ ام

 . ةيمومعلا ةباينلا بلط ىلع ءانب ؛ حتنجلاو تايانملا ىف نيمهمملا سبح

 ضعب و « تافلاخلا اباضق ىف محلا هذه رظنت ( زكارملا عام )

 تايب ةرمع ىلا ةمارتلاو «ريخأ ةثكلث ىلا سيملاب كحتو « حنا

 زواجتت ال ىتلا ةيندملا داوملا ف صاصتخا كالا هذه ضعبلو

 وأ ةيئزجلا ةكحلا لامعأب موقيو ًايرصم انج نرشعابنيق

 . ةيناقللا رظان هبدني « دحاو ضاق ةيزكرملا
 ةثالث نم ةداع فلن ةكحلا هذه تاسلج (ةيئادتبالا ةكحلا )

 ةيندملا اباضقلا ىف رظنت ىتلا ةياكلا ةكحلا يهو ؛ ةرئاد لكل ةاضق

 لصفتو . ةيزكرملاو ةيئزجلا عاحلا لمع نم تسيل ىتلا ةيراجتلاو
 ف محلا هذه رم ةرداصلا ماكحالا ىف  ةيفانئتسا ةفصب -

 ًاثوناق فانئتسإلا اهيف زوجي ىتلا لاوحألا
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 ىف ال مّدقي ىذلا نمطلا ىف - كلذك- عاجلا هذه رظنتو
 تايريدملا سلاجم ءاضعا باختتا

 « اطنطو « ةيردنكسالاو « رصم : ةعبس احلا هذه ددعو

 . انقو « طويساو ء« فيوس ىنب و « قيزاقزلاو
 الملا فانتتسالا ةكحم : ىعف « ةيناثلا ةجردلا ىاحم امأ

 اهيف محت ىتلا اباضقلا ىف - ةيفانئتسا ةفصب - رظنت ىو ؛ ةرهاقلا
 . ةيراجتلاو ةيندملا : ةيئادتبالا ملاحم

 سلجب ءاضعا, باختتا ىف نمطلا اياضق عيمج ىفأ كلذكر ظنتو
 بلط ىلع ءانب - رظنلا قح املو ؛ ةيمومعلا ةيعجلاو « نيناوقلا ىروش
 ىف نرمطلا ىف لصفلاب ةفلكملا ةنجللا تارارق يف - نأشلا ىوذ
 . باختالا رئافد

 ىتلا تايلنجلا عام ةاضق ًالوأ : بدني ةكحملا هذه ةاضق نمو
 « ةلامالا ىضاق نم اهيلع لاحت ىتلا تايانجلا ىف محلا اهصاصتخا نم
 ماربالاو ضقنلا ةكحم ةاضق  ًاينث . ةيمومعلا ةباينلا بلط ىلع هان

 ًاليوأت اسبليوأتو « نيناوقلا صوصن ىلع ةظفاحلا اهنم ضرفلا ىتلا
 هيف نوعطملا كلا ىف رظنت ىهف . عوضوملا ىف ثحبلا نود « احيحص

 قيقحم ىنونق ىف ةنييملا ةينوناقلا طورشلا هافيتسا ثيح نم ابمامأ
 ىذلا فصولا ناو « اهيلع ًابقاعم ةمقاولا نوكك تابوقعلاو تايانجلا
 ةينوناقلا تاءارجالا عيمج ناو « عقاوال قباطم لوألا مللو هب اهفصو
 . ما تيعور دق ةمهلا
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 ةاضق ةثالث نم - ةداع - فانئتسالا ةكحم تاسلج فلاوتو

 ةسمخ نم فلوت اهنا ماربالاو ضقنلا ةكحم ادع ام ؛ ةرئاد لكل

 ( نيراشتسملاب ) فانئتسالا ةاضق ىمسيو . ةاضق

 ىويدخا ىلاعلا بانجلا مساب ماكحالا ردصتو

 « ةيمومعلا ةياينلا 2

 ىذلاو « مكاجلا مامأ مئارجلا ىبكترم ىلع ةيمومعلا ىوعدلا مات

 هذه غلبي ىذلاو ؛ ( ةيمومعلا ةبانلا ) مسا فرعت ةيئاضق ةئيه اهميقي

 . طبضلا لاجر مه ةباينلا ىلا ثداوحلا

 « نمألاب لالخالا اهمأش نم مئارجلا ثلا « كلذ ىف ةكحلا

 ًادحاو ىنعت ام رثكأ ىنانالا عمتجلا ىنعت ىهف « ماظنلا بارطضاو

 ىف هنأشو هيلع ىنلا كراوأ « مرج لا ةكاحم تلمهأ ولو . ناك يأ

 تاقو « ةيمومعلا لاوحالا تءاس « هيلع ىدتعي نم صاصقلا

 نبملا نمم ةيرشبلا عئابطلا رثكأ لخادي ام بيس 4 ةنيئأمطلا

 ةاضاقمل ةيمومعلا ةباينلا تّئشنأ كلذ لجأ نمو « لهاستلاو فولعاو

 بتتسي ىتح ًالوأف ًالوأ اهب نوبقاعي ىتلا تابوقعلا ذافتاو « نيمرجلا

 . نارمعلا ايحيو 2 نمال

 ىف هدعاسيو « ىومعلا بئانلا وه ةيمومعلا ةبانثل ماعلا سيئرلاو

 ةباينلا ءالكو نم ددع  كاجلا مامأ - ةيمومعلا ىواعدلا ةماقا

 . مهفئاظو ةرئاد ىف لامعألا هيضتقت ام بسحب
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 نيناوقل نونطوتسملاو «ىلاهألا عضخي - ةيبنجألا تازايتمالا
 ماظنل ةيساسألا لوصألا نم لصأ اذه ) ةيلحلا ةموكحلا عئارشو

 نا آلا . ىعرشلا دالبلا ىاح مساب ماكحالا ردصتو ( تاموكحلا

 « ةيراجتو ةيسايس تادهاعم ابروأ لود عم اودقع نامثعأ ل 1 نيطالس

 تازايتماب بناجالل ماظعلا نيطالسلا اهيف تحمس (تاماندوهعلاب) فرعت
 مئارجلا ىكترم ةكاحمو « مهتاموصخ لصف قح مط تلّوخ « ةمج

 مدقأو .اهنيناوقو ممدالب عئارشب نوكحي « مهنم ةاضق ىديأ ىلع «مهنم

 لوألا ناملس ناطاسلا نيب تمربأ 6١ه ةنس ةدهاعم تادهاعملا هذه

 ةيسايسو ةيلام : نامسق تازايتمالا هذهواسن رف كالملوألا اوسنرف هفيلحو
 «تاراقعلاو ىضارألل بناجألا كالتما قح « ةيلاملا تازايتمالا مهأو

 ١مجاب ةئس هينوي ١8 نامرف ) ةيزاجحلا دالبلا ادع « ةيناّمملا كلاملاب

 . (ه 1988 ةنس . م 1838 ةنس نامرقو . 1584 ةنس رفص ١؟

 ىف ماتا فرصتلا قح نينامرفلا نيذه ىضتقمب بناجألا لّرخ دقو
 مهيلع عتتم دبعلا كلذ ىف بناجألا ناكو . نييناملا العراك ةيكلملا
 . ةلودلا دالبب راقع ىأ كالتما

 نيناوقلا نع نوجراخ بناجألا ميمج - ةيئاضقلا تازايتمالا

 تايانجا ) ةبئانجلا داوملا ثيح نم نوكاحيو « ةيلعألا ةيرصملا
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 ةيراجتلاو ةيندملا داوملا ثيح نم امأ . ةيلصنقلا ماحلا مامأ ( حنجلاو

 . ةطاتخلا ماحلا ماءأ نوكاحيف « تامصاخلاو

 ءاضقلاف ىضوف تئدحأ تازايتمالا كلت  ةطلتخلا احلا

 ىلوت املذ .ةمصاختملا ممألا عئارشش فالتخاب ماكحالا فالتخال 'ىرصملا

 لغتشاو ةلاحلا هذهل هتيانع هجو +١87 ةنسقبسالا ويدحنأ اشاب ليعاعسا

 ءاشنا نم انكمت ىتح « اشاب رابون لوألا هريزو ةدعاسمب ء دجو مزعب

 « كرامئادلاو «كيجلبلاو « اسفلاو ايناملا : لودلا قافتاب ةطلتخلا 1 املا

 «ايلاطياو «نانويلاو ءارتلجتاو «اسنرفو « ةدحتملا تايالولاو ءاينايساو

 . حيورنلاو « ديوسلاو « ايسورو « لاغتروبلاو « ادنالوهو

 ةيندملا ىواعدلا ىف محلا هذه لصفنت مالا هذه صاصتخا

 بناجالا نيب ثدحت وأ « بناجألاو ىلاهألا نيب ثدحنىتلا ةيراجتلاو

 *نييب ماقت ىتلا تاراقعلاب ةصتخلا ىواعدلا امأ . ةيسنجلا ىنلتخم اوناكىتم

 . دحاو سنج نم نامصاختملا ناك واو اهداصتخا ىف لخدتق « نييبنجأ

 ةيئادتبا : ناتجرد  ةياعألا ماحلاك - ةطاتخلا مكاحلاو

 لك ىفو ؛ ةيردنكسالاو «ةروصنملاو ءرصمب ةيئادتالاف . ةيفانغتساو

 . بناجألا ةاضقلا دحأ اهيف لمعلاب موقي ةيئزج ةكحم ندملا هتاه نم

 (ةلجعتسملا رومألا ىضاق) مساب فرعي ضاق ةكحم لكى دا دجويو

 . تقولا تاوف نم اهيلع ىشخ ىتلا لئاسملا ىف رظنلل

 ردصتو . بناجأو نيينطو : ةاضق نم ةطلتخلا محلا لكشتو
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 ةيئادتبالا ةكحلا ىف ةرئادلا فلكوتو . ىويدحللا بانجلا مسلب ماكحالا

 : ةينامثنم فانئتسالا ىفو . نيينطوو بناجأ ةثالث : ةاضق ةسمخ نم

 . نيينطو ةثالثو « بناجأ ةسخ

 3 ةيئادتبا تناك ءاوس - ةكحملا سيئر نوكي نا بجو

 لوألا امئاو ؛ بناجألا ةاضقلا نف ليكولا امأ . اًينطو - ةيفانشتسا

 ىناثلا امأو ( فرش سيئر وهف.) ةيمومعلا تايعملا ةسائر آلا هل لمع ال
 . ةيلهألا ماحلا ىف « سيئراب صتخي ام لك ىف لماعلا سيئرلا وهف

 ةئيهب ةدقمنم هو ةطاتخلا فانئتسالا ةكحم صاصتخا نمو

 0 ةيمومع ةيعمج

 ةيررصملا ةموكحلا ىرت ىتلا تافلاخلا تاون ىلع ةقفاوملا - ًالوأ

 . نيينطولك بناجألا ىلع هناي رسو اهنس
 ةحتال ادع ام ءابيلع ةفاضالا وأ ةطلتخلا نيناوقلا ليدعت ان

 تقفاو ىتلا لودلا ةقداصمب آلا اهايدعت زوجيال ةناف مالا هذه بيترت
 . ةطلتخلا محلا ءاشنا ىلع

 تاحارتقالا ةيناقطلا رظان غلبت نا ةيمومعلا ةيممجلل - اق
 ةموكحلل اهغلبب وهو ةطلتخلا نيناوقلا ىف اهاخدا ىرت ىتلا تاليدعتلاب
 عورشمةفصب ةيمومعلا ةيعمجا ىلع امتضرع اهيا عتقفاو اذا ىتح اهيف رظنتل

 ةيعسرلا تاغللاو ؛ ةيردنكسالا ةطاتخلا فانئتسالا ةكحم زكرمو
 - : ىف ةكحلا هذه

 بنان ابو . ةيزيلكتالاو « ةيلاطيالاو « ةيسنرفلاو « ةيب رعلا
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 ةكحم لكمامأ لمعلا ىف هنواعي - ةيويدلما ةرضحلا - نع ىتومع
 مكاحلا صتختو . نيدعاسملاو ءالكولا نم ددع « كاسحلا هذه نم
 ىف رظنت الو ؛ بناجالا ن. عفت ىتا تافلاخلا ىف مكملاب ةطلتخلا
 . ةصوصخم لاوحأ ىفآلا حتجلاو تايانجلا

 ؛ اهاياعراياضق ىف 3 ةيلصنقلا عاحلا تناك تازايتمالا ىضنقم

 : ىنآلا ىلع ةيلصنقلا كاملا صاصتخلا رصق ةطلتخلا مالا ءاشنا نكلو
 ةلودلا سنج نم نيمصخ نيب ةيراجتلاو ةيندملا اياضقلا -الوأ

 . ( انمدق اك ) ةيراقعلا ىواعدلا آلا « ةيلصنقلا اط ةعباتلا
 ماحلا صاصتخا ىف ةلخادلا ريغ حنجلاو تايانجلا مئارج  ًاينث

 . ةيلصنقلا اهل ةعباتلا ةلودلا اياعر نم عقت ىتلا ةطاخخلا

 . ةيصخشلا لاوحالا لئاسم  ًاثلث

 . اه ةعبات ىه ىتلا ةلودلا نوناقب ةيلصاق ةكحم لك مو

 « ةيصخشلا لاوحألا ماع 2

 جاوزاك ناسنالا صخشب قلعتي ام لك ىه ةيصخشلا لاوحالا

 لصأو « ةيالولاو : دشرلا توبثو « ثيراوملاو ؛« بسنلاو « قالطلاو

 تاناخكيرطبلاو « نيماسملل ةيعرشلا ماحلا صاصتخا نم ىهو . فقولا
 . دوهملل تايماخاخلاو . نييحيسلل

 . نأثلا ووذ هل عباتلا نيدلا ةعيرش ىضتقمب ماحلا هذه عنو
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 لم عواد

 نذاتإبلا
 تيبسحلا سلاجلا

 اهف ةيع .رشلا مكاجلا م احلا ماكحأل نيعضاللا ىلاهألا دحأ ىفوت اذا

 ىمداع وأ رصق ةثرو وأ نكتسم لمح نع ةيصخشلا ملا وأ ص
 نوكيف لكو وأ مبق وأ ىصو مهل سيلو ةيعرش ةبيغ نيبئاغ وأ ةيلحألا

 : ةيتآلا ماكحألا بسحب ءالته بيصنت

 ةينآلا ةيفيكلاب ىسح سلجم زكرم لك ىف لكشب

 سيئر ةفصب ةنع بوني نم وأ زكرملا رومأم - ًالوأ
 ةيناقثللا ةراظن ةنيعت نكرملا ءاملع دحأ - ايان

 ةيلخادلا ةراظن رارقا عم ريدملا ةنيعي نايعألا دحأ - 0

 ةينآلا ةيفكلاب تاظفاحلاو تايريدملا ىف ةيبسملا سلاجلا لكشت

 سيئر ةفصب ةظفاحلا وأ ةيريدملا لكو وأ ظفاحلا وأ ريدملا - ًالوأ

 ةيناقلا رظان ةنيعي ةظفاحلا وأ ةيريدملا ءالع دحأ ابنا
 ردقب هباختتا نوكيو ةيلخادلا رظان ةنيعي نايعألا دحأ - ًاثلث

 ةدابلا ىنكاس نم ناكمالا
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 دحأ دجو اذا نأشلا تاذ ( ةلئاعلا ) ةرسألا ءاضعأ دحأ - ًاعبار

 نايعألا نم دحاوب ضاعتسيف ّالاو سلجلا زكرم اهب ىتلا ةهجلا ىف اهنم

 ةيلخادلا ةراظن ةنيعت

 مهزع وأ مهنيبثت وأ ءايصوألا بيصنت ىف ةيبسملا سلاجلا رظنت

 ةرورضلا تعد اذا ةرشع ةنماثلا ةنسلا دعب ام ىلا ةياصولا رارمتسا ىفو

 ىلع رجحلا ىف ًاّضيا رظنتو اذه انرمأ نم ةنماثلا ةداملل ًاقبط كلذل

 وأ نييعت ىفو رجحلا عفر ىفو ماوقلا لزع وأ بيصنتو ةياهألا ىمداع

 ءالكولا وأ ماوقلا وأ ءايصوألا لامعأ ةبقارم ىفو نييبئانلا ءالكو لزع
 تاطايتحالا ىف ًاضيأ رظنتو اهل مدقت ىتلا تاباسلا ىف رظنت كلذكو

 ةيلهألا ىمداع رّصقلا قوقح ةنايصا اهذاختا ةعرس ىضتقي ىتلا ةمزاللا

 . نيبئاغلا وأ

 قلعتي اهف زكارملا ىف ةيبسملا سلاجلل تاصاصتخالا هذه نوكت

 سلاجعللو «زكرملا ةرئاد ىف نينطوتم اوناك نيذلا نيفوتملا تاكرتب
 نيذلا نيفوتملا تاكرتب قلعتي امف تاظفاحلا وأ تابريدملا ىف ةيبسحلا

 ةلفاحلا وأ ةيريدملا ردنيب نينطوتم اونك
 اهريس بقارت ىهو ةيناقحلا ةراظنل ةعبات سلاجلا هذه نوكتو

 لحم ةرئادب دوجوملا وه صتخلا سلجلا نوكي رجحلا داوم ىفو

 رمألا عفر زوجيو . هيلع روجحلا وأ هيلع رجحلا ىضتقملا صخشلا نطوت

 ةيمومعلا ةبايثلا بلط وأ ةلئاعلا ءاضعأ دحأ بلط ىلع ءانب ىبسحلا سلجملل
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 اذا ّآلا هرمع نم ةرشع ةنماثلا رصاقلا غلب ىتم ةياصولا ىعتنت

 . اهرارمتسا ىبسحلا سلجلا رزق

 ءالكرلاو ماوقلاو ءايصوألا نيعت نا ةيبسملا سلاجلا ىلع بجي
 . ةافولاب رابخالا عران نم مايأ ةينامك زواجتت ال ةدم ىف مهنت وأ

 وأ اورتشي وأ اوعيبي نأ ءالكولل الو ماوقلل الو ءايصوألل سيل

 آلا ابد اوددسي نا وأ مبكح يف نمو رّصقلا نايطأ وأ راقع اونهري

 . ةروكذملا سلاجلا نم كلذب نذالا دعب

 ىضاقلا مامأ نوكي ةقباسلا ماكحالل قيبطتلاب ءايصوألا بيصنت

 . هبئان وأ ىعرشلا

 ةماقا « تناك ةجح ةيأأل الو بابسألا نم ببس ىأل زوجي ال

 ةيأب اهيلع اهدي تعضو ىتلا تاكرتلا ببسب ةءوكملا ىلع ىوعد ةيأ

 نم ةلماك ةنس نيثالثو ثالث ةدم اهب دحأ بلاطي ملو تناك ةيفيك
 . ةافولا خيرات

 ىلاعلا ىبسحلا سلجلا مامأ ةيبسملا سلاجلا تارارق فنأتست

 : هواضعاو 1411 ةنس سرام ه خيراتب رداصلاىلاعلا رمألاب لكشملا

 فانئتسالا ىراشتسم نم نيينطو نيراشتسم ةثالث  ًالوأ

 . ىلهالا

 . ةيعرشلا ايلملا ةكحلا نم وضع - اناث
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 . نيدعاقتملا وا ةمدخلا ىف نيدوجوملا نينظوملا دحأ - الث

 نوكي مهنم بختني ىذلا سيئرلاو نيراشتسملا ةثالثا نييعتو

 . ةيلهألا فانئتسالا ةكحح سيئر ةضرعي ام ىلع ءانب ةيناقحلا رظان ةفرعم

 ديدجم زوجيو « ةنس ةدمل نييعتلا نوكي نيتلالا نم لك ىفو

 وضع ةنع باث « عنام هل لص وأ ءاضعالا دحأ باغ اذاو

 . بئاغلا وضعلا طورش مهيف ترفوت نمث اهنيع ةقي رطلاب

 رداص رارق ىأ ىلاعلا ىبسملاسلهلا ىلا مفري نا ةيناقللا رظانل

 وأ ءالكولا وأ ماوقلا وأ ءايصوالا ةراداب ًاقلعتم نوكي ىبسح سلجم نم

 امإ كلذو هرودص خيرات نم رهشأ ةثالث فرظ ىف مطزع وأ مهبيصنت

 نم وأ نأش ىذ صخش ىأ نموأ ةيمومعلا ةباينلا نم غالب ىلع ءانب

 . هسفن ءاقلت

 ىبسحلاسلجلا ىلا فنأتسي نا نأش ىذ لكلو ةيمومعلا ةباينللو

 وأ رجحلا عيقوت تابلط ىف ةيبسملا سلاجلا نم رداص رارق ىأ ىلاعلا

 . اهرارمتسا وأ ةياصولا عفر ىف وأ هعفر

 روش داعيم ىف ةيناقلا رظانىلا مدقت ةضيرعب فانئتسالا عفربو

 . كاتبا رارتلارودص خيرات نم

 :  ةينوناقلا قرطلاب رمال هيلا عفر ىتم ىلاعلا ىبسحلا سلجملل
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 أ ىبسملا سلجلا نم رداص رارق ىأ لدعي وأ ىغلي نأ -

 ءاضتقالا دنع اقوم هذافنا منع

 ريسلا ةقيرط همامأ ةعوفرم نوكت ىتلا ةيضقلا ىف نيبي نأ  ًايناث

 ىبسحلا سلجلا ةفرعمب اهعابتا مزاللا

 سلجملل تاك ىتلا ةلجعتسملا تاءارجالا ذاختا رّرقي نأ - ًاثلث

 نييئاغلا وأ ةيلهالا ىمداع وأ رّضقلا قوقح ىلع ةظفاحملل اهذاخما ىبسحلا

 هعفر وأ رجحلا عيقوت ررقي نا - ًامبار

 ةرشع يناْلا "نس دعب ام ىلا ةياصولا رارمتسا رّرقي نا  ًاسماخ

 اهعفر وأ ةنس

 مهدبتسي وأ ملزع وأ ءالكولاو ماوقلاو ءايصوالا نيعي نأ - ًاسداس

 ىبسح سلجم ىلا ليحي نا ةيناقحلا رظان بلط ىلع هانب ًاضيأ هل زوجيو
 نأ نيبت اذا زكرملا ىسح سلجم صاصتخا نم ةيضق ىأ ةب ريدملا

 . ةلحالا هذه ىلا وعدي ام ةيمهألا نم لاومألل وأ ةكرتلل

 ساجلا ىلا تفن ئوتسا ولو ذافنالا ةبجاو ةيبسملا سلاجلا تارارق

 ىبسح سلجم نم ًارداص ًارارق هعفر دنع ةيناقملا رظانلو ىلاعلا ىبسحلا

 ىتم هيف سلجلا رارق ردصي ىتح هذافنا لجوي نأ ىلاعلا سلجلا ىلا
 كلذب ىضقت ةحلصملا نا ىأر
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 )» ةصوصخملا احلا وأ ةيرادالا محلا 0

 صاصتخا نم هيف لصفلا نوكي نا بجي عازن لك نا لصألا
 ضعب نا ريغ ( ىبيبطلا ءاضقلاب ) اهنومسي كلذلو ةيئاضقلا ماحلا

 نأل امإ : ةيرادالا تاهجلا ةفرعمب اهيف لصفلا ىعدتست تافااخلا

 اهبجوت اهيف لصفلا ةعرسن ال امإو ةصاخ تامولعم مزلتسي اهيف لصفلا

 اهنم : ةديدع ةيرادالا ناجالا وأ احلا هذه .ةمانلا ةحلصملا

 ن٠ لكشنتو عئاضبلا بيرهت لئاسم ىف رظنتو -- كراججلا ةنل
 اهيفظوم راك نم ةعب رأ وأ ةثالثو كراجلا ريدم

 ىتلا تافلاخلا عيمج ىف رظنتو - روسجلاو عرتلا تافلاخم ةنبل

 تافلاختو روسجلاو عرتلاو ىرلا ةحاصمل ةيعانصلا لامعالا ىلع عقت

 هايم ريبدتو ةعارزلا ةحلصمل تئْشنا لامعالا هذه نال قارشلا ىر

 ةبسانملا تاقوالا ىف اهب عافتنالا نيعرازملا يم رسيتي ىل لينلا

 فرملاو ىرال

 ,سدنهعتاب رهو سيئر ةفصب هلكو وأ ريدملا نم لكشتتو

 ءاضعأ ةفصب نايعألا نم ةثالثو ةي ريدملا

 نم عقت ىتلا تافلاخلا ىف رظنت ىهو - لينلا تانلاخم ةنجلو

 ىف لكشنتو . ناضيفلا ةدم لينلا رفخ ةمدخب نيفلكملا دارفالا
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 ةيريدملا سدنهعتابو سيئر ةفصب هليكو وأ ريدملا نم : تايربدملا

 سيئر ةفصب زكرملا رومأم نم : زكارملا فو . دمعلا نم نينثاو
 . دمعلا نم نينثاو

 مهتقرو مهنييعتو ياشملاو دمعلا بيدأتب ةصاخلا تاخايشلا ةنجل

 ةيلخادلا ةراظن نم بودنمو سيئر ةفصب هلككو وأ ريدملا نم برنو

 . نايعالا نم ةعب رأو ىومعلا بنانلا ءالكو دحأو

 ةنللو دارجلا ةدابا تانلاخم ةنلل لثم ناجالا نم كلذ ريغ ىلا

 . ملا حلا ةيعارزلا ككسلا

 حس
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 مدع تم

 عامل
 ىلودلا نوناقلا ىف ةكلسملا ىنعم
 مهددع لق صاخشأ نم فلن اهنوئشب ةلقتسم ةيعمج ةكلمملا

 . ةماعلا مهنوئوش ةرادا ىلوتت ةموكح مو ةددحم ًاضرأ نونكسي رثكوأ

 ارتلكتاك ةكلمم دوسألا لبجلا ةموكحنا فيرعتلا اذهنم مهغي

 ةكلمم نوكتل ضعب ىلا اهضعب كالامم ةلمج ّمض ةلواحم ناو اسنرفو

 نع ديعبو ىلايخ رمأ نويلوبانو نائراشو ردنكسالا لعف ا ةدحاو

 نا ىلع دهاش قدصأ خيرانلاو « دوجولا ةعيبط ىفاني لب لحارمب ةقيقملا

 . ةرهاقلا ةوقلا لاوز درجمب « لالحنالا ىف تعقو كلاما هذه

 ةيامحو « ةمألل ةيونعملاو ةيسحلا ملاصملا ةنايص : ةموكح لكض رغ
 . امتداعس ىلا ةيداوملا امناكب ةطبترملا قوقحلا عيمج ةلجلابو « امنيرح

 ًاصخش ) ىست ةقبالا طورشلا اهيف ترفوت ةكلمم لك

 ىندملا نوناقلا ىف ىونعملا صخشلاك ىلودلا نوناقلا فوهو ( اًيسايس
 ةيلخاد ةدايس تاذ ةكلمم لك ةكلمملل ةيسايسلا ةدايسلا

 ةيسايسلا ةيعبجلا ةكرح ةراداو نيناوقلا رادصا قح اطوخت ةيلهأ ةطلس ىأ
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 ةيجراخلا ةدايسلا ىف مانلا قولا اطل «ةماث ةداراب ( اهتمركحو ةسمألا)
 ةبسنلاب مرتحم لالقتسا تاذ ةيسايس ةيعمج نوكن اهنا ىنعم ةيسايسلا وأ

 ىرخألا كلاملل

 ةموكللا لكش ريغتب ريغتت ال ةيسايسلا وأ ةيلودلا ةدايسلا هذه

 ىف ليدعت ىلا ىداؤت دق ىتلا تاروثلا وأ ىسايسلا بالقنالا نأ ىتح

 قوقحلاف . ةينوناقلا اهتيصخش ىف رثثوت ال ىلخادلا ةموكحلا ماظن
 ةديدجلا ةءوكحال كلذكق بت ةقباسلا ةموكحلل تناك ىتلا تادبعتلاو
 اهل ةنامض الو عايضال ةضرع ةيلودلا تالمامملا تناك ّالاو  ةلاحمال

 اهل ةدقاعلا ةموكللا طوقسب تطقس اذا

 اهتابج اوو كلامليأ ف وومقح

 ضعب وحن اهضعب

 عاستالو هتايمل ةمزال مريخ هل نأ هسه نتوعتي ناننا لك
 تدجوىتم ةكلمملا كاذك هيف هنأش لج قلاملا اهعدوأىتلا بهاوملا
 ةصوصخم فورظ الو تادهامم اهقلخت مل ةيلصأ ةءاع قوقح اهل ناك
 ةكلملا ناك ظظفح اهنأش نم تابجاو اهيلع نوكي قوقحلا هذه لباقمو
 . اهتيصخش مارتحاو

 : ةكلممل ةيسايسلا ةيصخشلا دوجول ةيرورضلا ةماعلا قوقحلا هذهو

)0 
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 قحو «عافدلاو ةظفاحلا قحو « لالقتسالا قحو « ةدايسلا قح ىم

 :ةكلملا قحو : ةاؤاسملا

 - ةكلمم لكل ةبسنلاب قحلا اذه - لالقتسالاو ةدايسلا قح

 اهتمأل ةداعسلاو ىقرلا قيقحت نم اهنكي مان لالقتساب اهعتمت نع ةرابع
 . انوش ىف ىنجأ لخادت لقأ الب

 دعاوق مضو ىف قحلا امل ةكلمم لك  ةيهومح دعاوق (

 قلنا ذه لايعتساو . اهعئارش عودو اهتمركح لكشو ى.ءايسلا اهماظن

 لكش ريغتي امدنع نكلو ىرخالا لودلا قيدصت ىلع فقوتي ال

 ةدايسلا ةكلممال رفوتت ىتح لودلا قيدصت بجي ابهساو ةموكحلا

 . ةيجراخلا وأ ةيسايسلا

 زواجي مدعو ةكلمملا ىضارأ مارتحا مزاتسي لالقتسالا قحو

 اولخدي نرأ ةكلمم ىف ةيمومعلا ةطلسلا لاجرل زوجي الف . اهدودح

 الزوجي ال كك 2 ذافنال وأ ناج نع ثحبلل اهرواجت ةكلمىخارأ

 ددهم امم اهريغ وأ تاباصعلا وأ « ةيروثلا تاكرحلا عجشن وأ دعاست نأ

 لاطب ىلع لمعت نا اهيلع بهي سكملا ىلعلب « ةرواجلا كللاملا ةمالس

 كلاملا كايف ةيلخادلا نقلا ران داقيا اهتأش نمىتلا تاكرملا هذهلثم
 نأ اهيلع بجو ةكلمم ىلا اوأجتلا اذا نويسايسلا نوب راها

 دادعتسالا ليبس مط لهسست الو « مهتكلمم ىلع رمآتلاب ملل حمست ال

 . الا سيل ءاويا مهم وو اهاو « حلستلاو
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 لالقتسال ىرخأ ةكلمم مام مامأ ةكلمم ىلع ىوعد مفر كمال

 . ضعب نع اهضعب كلاما
 نوصحلا نم ءاشن ام مقت نأ ةكلمماا لوخت عاندلاو ةظفاحلا قح

 ةكلمم نم ةعئامم الب « ليطاسألاو شويجلا نم ءاشن ام عمجتو « لقاعملاو
 : ناك بيس ىال ىرخأ

 2 ىرخالا ىلع صاخ زايتما اهادحال سبا ةيواستم كلاملا عيمج

 ىتح ةغل ىلع ةغال ليضفت الو . ةريغص كاتو ةريبك هذه تناك امهم

 صن نكلو ةيواسرفلا ةفالب ترّرح 1818 ةنس ( انيق ) ةدهاعم نأ

 ةينوناقلا ةاواسملا ةدعاق سمي ال كلذ نا ىلع اهنم (1؟١٠) ةداملا ىف

 نرقلا ىف ارتاجتا مم برملا تلضف ادنالوه ةكلممو . كالملا نيب
 مظعتلا تاراثاا عفر بوجو ١ رقاكنا حارتقا لوبق ىلع رشع عباسلا

 هايلا ىف نكملاب و ةيددنالوه ىرخأ ىلع ةيزياكنا ةنيفس ترم الك
 . تقرا كلذ حالطصا ناك مك ةيناطيربلا

 مرتحت نا بجيو «نابمو ضارأ كالتما ىف قملا اهل ةكلمم لك
 رظن ىف دارفالا كالمأ مارتحاك ىلودلا نونادقلا رظن ىف اهكالمأ

 . ىلاملا نوناقلا

 وأ ةادتعا ىلودلا نوناقلا فرع ىف ربتعت مدقت ال ةفلاخم لك

 ناك ّآلاو «ةيفاكلا ةيضرتلا يدقت بوجو ابهيلع بترتيو « ةناها
 . نيفرطلا نيب لصافلا ماسملا
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 اند بيت

 ماسلا هاج ةلرفلا تافالملا

 ةفرعم نآلا ديرو اهدودحو اهّفصو كلاملا قوقح مدقت ام انلع

 لمعلا ةرشابمو اهءارتحا نم ققحتلاو اهب ظافتحالا نك فيك

 اهنولثع ءالكو ةكلمم لكل نوكي ناب ىنستي اذ . اهانعمو !هقوطنع

 ءارفسلا ناك « ةموكحال ىلا لاثملا وه كاملا ناك امو . اًئيقيقح ًالبثتت

 ةيسايسلا لاغشالا ةرشابلل ةيبنجألا تاموكملا ىدل اهنولثع نيذلا مم

 ىلع رهمسلاو اهاياعر ةياذح اهنولثع نيذلا مث لصانقلا ناكو « ةيجراللا

 . ةيراجتلا ممدالب حلاصم

 ىف ناكو . اههف ايلعلا ةطلسلاو ةموكحلا سيئر كاملا - كولملا

 . هديب تناك ةفلتخا اهعاونأب ةطللانا ىنعأل كلا ىف لكلا مايألا قباس

 ةيذيفنتلاو ةيعب رشنلا نيتطاسلا نيب قرغت اهماف ةئيدحلا دعاوقلا امأ

 . ىرخالا نع ةلصفنم ةئيه ىلا اهم ةطلس لك لكتو

 رصيقلاو روطاربمالاو كلملا نيب قرف ال ىلودلا نوناقلا ىفو

 اهكوامل ءاشن اءىطعت نأ اهل ةكلمت لكو . قوقحلا ىف ءاوس مهعيمج لب

 كلاملا قوقح ىف كلذ رثوي ال نا طرشب « باقلألاو ءامسألا نم

 ةدايسلا ريغ ايلع ةدايس ةكلمملا كلت سفن حنم يف وأ ىرخالا

 لودلا ةكلمملا غلبت نا حالطصالا ىرج دقو « اهريغل ىتلا ةيسايساا
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 ةمبق اهل نوكي ىتح اهب اهل نفرتعيل باقلالا كلت نء هرقت ام ىرخالا

 ثيح ةيداليم 1818 ةنس (لبشال سكا ) رمثوم رارقب المع ةيقيقح
 ىف كولملا باقلأ ىف رييغت لبقي ال نا ىلع ةيبوروألا لودلا تقفنا

 . كلذ ىلع ًامدقم اهنيب قافتالا مت اذا آلا « لبقتسملا
 تعاض دقف باقلالا امأ « ةيقيقملا ةوقلاب مويلا كالا ةيمهأو

 1 اهتميق تيحو اههناعم
 مهناف باقلالا ىلع ىربك" ةيمهأ نوقاعي ال نويسايسلا ناك اذاو

 نم ريمأ ىلع اكلم نم ولخت ةكلمم ةيأ جان اوضرعي ناب اريثكن ومتهي

 نم "ىث ىلع لصحتد امنوق ىلع ةوق اهديزي ةنأل ىرخأ ةكلم ءارمأ
 ىربكلا لودلا تعنم ١+18 ةنس ىنف . اهريغ ىلع قّوفتلاو ةدايسلا

 ١م ةنس ىفو « كيجلبلا ةكلمم جان لوبق نم (رومين قود )

 انو تسر اارو اكلم ( تربلأ سنربلا ) ماعلا عارتقالاب بختتا

 ةكلمم ىسركل نراوزنهوه تدب ءارمأ نم ريمأ حشر اذكو « ايسورو
 ١مل/٠ ةئسايناملاو اسرق برحل رهاظلا ببسلا هحيشرت ناكف اينابسا

 مهتالباقم ىف ةميظع تازايتما كولملل كولملا تازايتما

 ناتو مهتاموكح ىف اهيلع حلطصم مهتالماعمو مهناحورو مهتاودغو

 ةرايز ىلع كله مزع اذاف اهيقرو اهناداعو اهقالخأ ىف ممألا فالتخاب

 ةطخ ربرقتل « نيتموكملا نيب تارباخلا تراد هتكلمم ريغ ةكلمم
 ملا ماقع قئاللا ميظعتلاو « ةلباقماو « رغسلا
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 ماما مدحأ ملاحي الأ ةيبنجألا دالبلا ف تازايتما كلذكا مهو

 « ًاضيأ هتيمم لاجر لشي زايتمالا اذهو «ةيانج بكترا ولو ءابكاحم

 ىف ةلعلاو . ةرملاب اهيف نوناقل مضخي ال ةل+ابو « اط بئارض مفدي الو
 ىف ةمأ ةرداصم نم ريكا ةناها ال هنأل مهمأ ةلماجم « كولملا مارتحا

 اه لاث نيك اوايسار وهوا ايكلم

 لامعألا ةرشابم ىه  ةيسايسلا ةلكولا - نويسايببلا ءالكولا

 ةيعرشلا اهللاصمو اهفرش ةنايصو كلاملا قوقح ةنامض ثيح نم ةيلودلا

 . ةيبجألا دالبلا
 ةراداو « ةفلتخلا بوعشلا عاطأ نيب قيفوتلا نأل قيقد نف ىهف

 . ريبك رابتخاو زييمت نسح ىلا جاتحم « ةيسايسلا تاضوافملا

 «هدالب ةحلصم هينيع بصن مضي نأ بجي ىسايسلا فظوملاو

 ظافتحالا نأ ى سني الو « ةيموقلا هنطاوع رايت عم عفدني ال نأ هيلع نكلو

 تدجو اذهلجال . مال ىلوالا ةحلصملا وه فاصن الاو لدعلا وقح

 ررقي مل ماظنلا اذهنأ ريغ . نامزلا ميدق نم لصانقلاو ءارغسلا فئاظو

 ءارفسلا نييعتو . ١724 ةنس ( ايلافتسو ) ةدهاعم دعب آلا ةمئاد ةفصي

 « ريفسلا ةيروءأ دودح ايف نيبم ةيعسر قاروأب نوكي لصانقلاو

 ىتلا دالبلا ةءركل قاروألا هذه مءدقتو . ابلجأ نم دفوا ىتلا ةمبملاو

 . ايف نيع

 تناك اذا آلا ىرخأ ةكلمم ىدل ءارفس دفوت نأ ةكلمل سيل
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 لكلو . ىرخألا لودلا نم اهب ًاقرتعمو « امان ًالالقتسا ةلقتسم ةكلمم

 ىرخأ ةكلمم ىدل اهلاصم ةرشابمل اهلبق نم دمتعم دحاو ريس ةكلمم

 تالفحو تارمتاوملا ىف آلا ةدحاولا ةكلمملا نم ءارغسلا ددعتي الو

 ١ اهوحتو تازانجلاو جيوتتلا

 . رثك أف نيتكلمم نع ًابئان ريفسلا نوكي نا زوجي

 ضّوفملا لكولا (؟) ريفسلا )١( تاجرد نويسايسلا ءالكولا

 . ةينقو وأ ةعدتسم ةيرومأب فلكملا لكوا (4) مهلا ريزولا ©)
 ىلا تايلعتلا عيمج مهيطعي وهو « ةيجراخلا رظأأ وه دحاو سيئر ملو

 . مهتيرونأم ةيدأتل مزلت

 ىلودلا نوناقلا ىف ةررقملا تازايتمالا مل ءالكولا ءالاوه ميج

 اهلاصم ىف هتمأ ليكو مهنم ًالكنأل رخآلا ىلع مدحأل زيبمت الب

 عاونألا ةثالثلالاجرف : مهنييعت قاروأميدقتىف نوثلتخي امناو « ةيمومعلا

 ةيجراللا رظانل امنوءدقي نورخآلاو كالدل مهقاروأ نوءدقي ىلوألا

 نبرخالل امقرأ « مهميظعتو مهالباقمىف مهم ةصاخ موسر نياوأللو

 . مهتفيظو ةعيبطو مهماقع وعم بببسإ

 ىف مههيتر“ نوكي ةدحاو ةجرد نم نيذلا نويسايسلا ءالكولا

 ةيمدقألا ريتمتو « مدق ألف مدقألا ةطخ ىلع « تافيرشنلاو تالافتحالا

 . نييعتلا قار وأ ميدقت عراخ

 نييعت دامعا ديدجت بجو ةكل لا ةءوكح ىف رييغت لص> ىتم
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 ارتلكنا ىريذس نبب فالخ مقو دقو . ابيدل نيميقملا ءارفسلا

 ( رشع ىناثلا سنوفلا) ءاقترا نيح 0١ه ةنس رياربف ١4 ىف لاغتربلاو

 قاروأ نا آلا ىناثلا نم مدقأ لوألا ناكو اينابسا ةكلم حى سكى لع

 ديردمب ءارغسلا عم ررقق « لوألا قاروأ تقبس ىناثلا دامتعا ديدجت

 . ىزيباكتالا ريغسلا تابلط ديبأت

 ريفسلا نيعيس ىذلا كلملا ىأر ذخوي نأ ةداعلا ترج دقو

 وأ ماسلا ديبأت ليبس ىف ةبقع ةيصخشلا ةهاركلا نوكت ال ىتح « هيدل

 . ةيمومعلا امهمللاصع كلذ رضيف نيتككمملا نيب قافولا

 نييسايسلا *الك ولا فئاظو

 ةكلمملا رومأب ًاريبخ نوكي نأ ىسايسلا ليكولا ىلع بجيب
 رئاسو شيملا ةلاح فرعي نأك اهرارساىلع ًامقاو ءاهيدل نّيعم وهىتلا

 اهيف فعضلا نطاومو ةورثلا دراو»و ةيراجتلاو ةيسايسلا لاوحألا

 ن» هريراقت مّادقيو « اهعاونأ فالتخا ىلع ةيرشبلا لامعألا ةكرحو

 . كلذ نع رخآل تقو

 ةيسايسأ| تادهاعملا ذافنا ةظحالم هيلع «هتلودل ليكو هنا اع (5)

 ىرخأ تادهاعم دمع ىف ىعسلاو « نيتكلمملا نيب ةدوقعملا ةيراجتلاو

 ساسملا هنأش نم ام لك ةظحالمو ؛ كلذ ىأر ىت. هدالب حلاصم دين“

 . هيلا دشري و هيلع هبنيل « اهللاصمو هدالب قوقحي
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 ظرشب «ءادتعا وأ روج مهدحأ ىلع عقو اذا هتلود اباعر ةيامح ()

 قرطلا ىلا أل ًاقاصنا دجي مل اذا ىتح ًالوأ ةصتخلا ةطاسلا ىلا ءاجنالا

 : -. ررضلا ضيوعتو مقل در ىف ةيسايسلا
 ثيحب ةيجراملا راظن عم نييسايسلا ءالكولا تاضوافم نوكتو

 اههتاضوافم عيمج ىف نيتوكملا نيب ةطساولا وه ريفسلا نوكي
 ,ةنسلا نم مولعم تقو ىف رشنت ةككدلل ةيسايسلا تاضوافملا عيمج

 ارتاكذال قرزألا باتكلا لاقيف هفالغ نولب همسا فرعي باتك ىف
 حلا اسنرفل رفصألا باتكلاو

 وه ىتلا ةكلملل ةيلخادلا نوئوشلا ىف لخادت لقأ ريغسلل سيلو

 . اهيدل نّيعم

 نييسايسلا "الكولا تازايتما
 *ئثلا ةمرح ماعلا ريزولب ًاضيأ ىمسيو ىسايسلا لكوال - ًالوأ

 ةل ةدفوملا ةككمملا ةنأما وهف ماتلا مارتحالاو ةقلطملا ةياخلا : سدقملا
 وأ ناك ايدام هيلع عقب ءادتعا لك . اهيدل نّيمملا ةككمملا فرش ىدل

 مئارج نم ةعرج كلذ ربتمي الو . اهنع بئانلا ةككمملاب قحلي ًايدأ

 . ىلودلا نوناقلا ةمرحل ةقراخ ةميرج لب ماعلا نوناقلا

 ةيداعلا مئارجلا رظنت اك مئارجلا هذه لثم ىف دالبلا كاحم رظنتو

 ةيضرتلا مالقتف اهسسفن ةموكللا نم تعقو ةناهالا تناك اذا امأ
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 مهافتلا ءوس لي زي حاضياب وا راذتعالاب امإ

 ضرأ هلوخ د درحم ىسايسلا لككولا صخشل ةمرملا هذه نوكتو

 ىعدتسا اذاو . هنيبعت قاروأ مّدقي ملوأو اهيدل نّرعم وه ىتلا ةكلمملا

 . ةكلمملا ضرأ قراني ىتح ةمرملا هذه هل تناكى رخا ةكلممل

 ةانيو غانا ةاوردأب ىنظوم عج ًاضيأ ةهيرطلا هلع نوكتو

 وأ هتفيظوي ةصاللا قاروألاو دوقعلاو تاررح ا رئاس كلذكو هديرب

 . تناك ةلع ةيال سمن ال 526

 ةدايسلا ةكلمم لكل نا انلق - ىسايسلا ليكولا لالقتسا - اناث

 ىنثتسيو « اهضرأ همدق أطت صخش لكىلعع ايلعلا ةطلسلا ىأ ةيلخادلا

 . ةينآلا رومألا يف نويسايسلا ءالكولا ةدعاقلا هذه نم
 ةكلمل ملاحم مامأ ىسابسلا ليكولا ملاحي ال - ةيئانجلا داوملا ()

 . (سيلوبلا ) هطرشلا نيناوق هيلع ىرست الو اهيدل نّيعم وه ىتلا
 الب سيلوبلا حاول مرتحي تنأ ىسايشلا ليكولا ىلع بجي مث

 ءالكولل حونمملا زامتمالاو . ماظنلاو نمألا ظفلل تعضو اهنأل فالخ

 ةلاحيف امناو « ماعلا ماظنلا دودح ةز واجم ىلا مهب بهذي ال نييسايسلا

 عبنت ىتلا تاآرجال. ىسايسلا ليكولا م. ذختت ال « حئاوالا كانت ةفلاخم

 كلذ يف ىنتكي لب « مهيلعضبقلا وأ رضاحملا ريرحن لثم «دارفالا عم

 قرطلا ىلا ءاجبتلالا بجو دفي مل اذاو . طيسبلا هينتلا وأ راطخالاب

 . ةيجراملا ةراظن عم ةضوانملا ةطساوب ةيسايسلا
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 ةيأ مامأ ةيئانجلا لئاسملا ىف ىسايسلا ليكولا ماحي ال كلذك

 بلطي ةحنج وأ ةيانج بكترا اذاف . ةيلحلا ةطاسلا ماحم نم ةكحم

 ناك اذا آلا . دالبلا ةقرافم ىلا ىعدب' وأ هئراعدتسا هتموكح نم

 هتموكح وأ كلملا ةمالسل ددبم ءادتعالا

 اذاف . ةيضق ىف دهاش ةفصب روضملاب هنالعا زوجي ال كلذك

 ةطساوب ةيسايسلا قرطلاب بلط ةيانج تادثال ةبر ورض هتداهش تناك

 . ةيجراخلا ةراظن

 اوعسوت مث «ةلكولا وأ ةرافسلا وفظوم ًاضيأ زايتمالا اذهىف لخديو

 ىسايسلا ليكولا ةرسسأ اولخدأ فا ىلا نآلا ةيعرملا تاداعلا محب

 ىف قحلا ماعلا ريز والو «زايتمالا اذه يف نييعحرلا ريغ ىتح هعباونو
 . ةيلخادلا هدالب عاحم وأ ةيلح لا ةطاسلا كاحم ىلع مهةكاحم ةلحأ

 مفر زوجي ال ةيندملا داوملا ىف كلذك  ةيندملا داوملا (0)

 : بابسالاو . هدالب مكاحم مامأ آلا ىسايسلا لككولا ىلع ةيندم ىواعد

 مآ نوكي نأ ىعدتست هتيرومأم وأ هتفيظو ةعيبط نا - ًالوأ

 ةيئاضق تانالعاب ًاديدهن ىشخمي ال ًالقتسم نوكي ىتح فوخ لكن م

 . اهوحت وأ زوجح وأ

 وأ ةدايس ىرخأ ىلع هتموكل سيلو هتموكح لثمي هنا - 5

 . انمدق اكةطلس

 مهقوقح بلط ىف ةيجراملا ةراظن ىلا ءاجتلالا قوقملا ىوذلو

00091 



 م

 كلذ ىف ًامفن دجت مل ناف نأشلا بحاص ىسايسلا ليكولا بطاخت هذهو
 . هدالب ةيجراخ ةراظن بتاك

 تالاكولاو تاراغسلا وراثتسم كاذك زايتمالا !ذهب عتقيو

 هتمدخ ىف نمو ىسايسلا ليكولا ةرسأو اهرارسأ وماكو ةيسايسلا
 : ةيضوصملا

 وأ ةحاصملل تناك ءاوس ةيسايسلا ةلكولا تاثاثأو تالوقن» ميمج

 . ًاقاطم اهيلع زجحلا زوجي ال ةيصخشلا ماعلا ربزولا لامتسال

 ماع مامأ رظنت اهاياضق ناف ةيراقعلا لئاسملا مدقت امم ىننتسي و

 ةنأل اهتاقحلمو ةيسايسلا ةلكولا وأ ةرافسلا لزنم ادع ام ةيلحلا ةطلسلا

 الو هنهر الو هيلع زجملا زوجي الف ماعلا ريزولا ةكلمم نم |ءزج ربتعي

 . هاضرو ىبايسلا لكولا نذاب آلا هيف لوخدلا

 أجنلا ىسايس مرحم لك ةيسايسلا ةلكولا ىف لبقي نأ ماعلا ري زوالو
 ميميلست هيلع بجي ةناف نييداعلا نيمرجلا نود هتيامح بلطو هيلا

 ةلاكولا ةرصاحم ىف قحلا اللا ناك الاو اهبلط درجمب ةيلحلا ةطاسال

 . فورظلا تضقا اذا ةوقلاب لوخدلاو

 ةيصخشلا هحلاهمل اهاطاعتي ىتلا ةيراجتلا لاغشالا عيمج كزذكو

 . ًاضيأ ةيلحلا كاحلا مامأ اهاياضق رظنت

 بئارضلا عيمج نم نويسايسلا ءالكولا نمي - بئارضلا

 آلا ةبيرض لك نم مهبفعي كاملا ضعب و ةككرجلا موسرلاو ةيصخشلا
 . ةيراقعلا يئارضلا
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 لصانقلا

 ةيراجتلا هدالب طاصم ةباقرب فلكملا ماعلا لكولا وه لصنقلا

 . هتاود اياعر ةيامحو جرافخلا ىف

 مهماظنف « ىطسولا نورقلا نم ةب ينجألا دالبلل تثعب لصانقلاو

 لصنقلا : تاجرد مبرأ مهو . نييسايسلا ءالكولا ماظن نم مدقأ

 ةيعبتلاب و . ةيلصنقلاغشأ رومامو « لصنق ي نانو « لصنقلاو « لارتجلا

 ةلمج لارتجلا لصنقلا دعب نوكي مهنم لك ص اصتخا ةرئاد عاسنال

 . ازكهو لصانقلا باون نه ةلمج لصنقلا دعبو لصانق

 ةفرص ةيراجت لصانقلا ةيرومأم - لصانقلا تاصاصتخا

 . ةماعلا ةسايسلا لئاسم ىب مهناءوكح نع نوبوني ال مهنأل

 فلك<ي نأ نويسايس ءالكو اهيف دجوي ال ىتلا دالبلا ىف زوجي امنا

 ىلع ةوالع هنيبعت قاروأ ىف حرص صنب ةيسايسلا ةيرومألاب لصنقلا

 . هتفيظو لامعأ

 ساس ا ىتلا لئاسملا ميم هتموكح غيلبت هيلع « ةلاخلا هذه ىفو

 تادهاعملا ذيفنت ىف ةفلاخم ىأر اك ةيجراملا رظان ةطاخمو اهتسايسب

 نيتموكملا نيب ةدوقمملا

 ىعف ىرخألا لئاسملا ىف مهصاصتخا امأ

 ةيراجتلا لئاسملاىف لصانقلا ةيرومأم  ةيرراحتلا لئاسملا ()
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 نع هتموكح لبي نأ لصنقلا ىلع بجي ةناف « مهفئاظو ىف ةمرم ربك

 قرلا ريسنايب عم اهب مهقيوتلا ةكلمملا ىف ةيعانصلا وأ ةيراجتلا لاوحألا
 «رخآل تقونم هدالبل لسرب نأو « اهطورشو تال.ءاعملا ةكرحو امهيف

 دوعت ةدئاف ىأر الك « ةيبنجألا تالوصحلا وأ تاعونصملا نم ءايشأ

 الث اهتتراق» وأ « ءايشالا هذه ةسارد نم ةيراجتلا هدالب ةحلصم ىلع

 ةحالملاو ةراجتلا لهأ صخألا ىلعو هينطاومل ناعي نأ هيلعو . مهدنع

 مهامعأ مهل لهعسي ناو « تادهامملاب ةررقملا دئاوآلاو قوقللا فونص

 . ةحالملا وأ ةراجتلا مدقت ضرتعت دق ىتلا تابقعلا هتراهمب ليزيو

 تازاوج فرصب لصنقلا صت - ةيرادالا لئاسملا

 ريفستو « ةيركسعلا ةعرقلالامعأو « تاداهشلا ىلع قيدصتلاو «رفسلا

 نفسلاب صتخم ىتاا لامعالا رئاسو « ممدالب ىلا ءارقفلا هتلود اياعر

 . كالذ ريغو اهيلع ىحصلا رجحلاو « ةيراجتلا

 ديلاوملا ديقو « قالطلاو جاوزلا دوقيك - ةيئدملا لئاسملا ©

 نيهوتعملا ىلع رجحلاو «اياصولاو دوقعلا ىلع قيدصتلاو « تايفولاو

 . اهوحتو . .تاكرتلا رصحو « رصقلا ىلع ءايصوألا ةماقاو « ءابفسلاو

 ىف ىناضق صاصتخا لصانقال سيل - ةيئاضقلا لئاسملا ()

 ريغ دالبلا ىف امأ . ةيحيسملا دالبلا ”صخالا ىلعو « ةيبنجألا دالبلا

 ,ةررحلا تادهاعملا فالتخاب فلتخي داوملا ىف صاصتخا مهلف ةيحيسملا

 . ناشلا اذهب
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 عقتىتلا تايانملاو نجلا اياضقىف محلا لصانقلل 1 ًالثم رصم ىفف

 0 ةطلتخما ملح لا اهف محتف تافلاخلا امأ « مهكلامت العر نع

 ام آلا « ةيراجتلاو ةيندملا لئاسملا ىف لصفلا قح مهل كاذكو

 نافرطلا ناك ولو ةطلتخملا . احلا صاصتخا نم ةناف « تاراقعلاب قلعتي

 . ةدحاو ةيسنج نم

 نيالا كارا

 ىف نيبسايسلا ءالكولل ةحونمملا تازايتمالا ن» لصانقلل سيل
 ءادا ىف مل ةدعاسم «ةلبلق تازايتما ضعب الا «؛ةيحيسملا دالبلا

 قرشلا دالب صخالا ىلعو « ةيحبسملا ريغ دالبلا ىف اءأ . مهتيرومأم

 « نييسايسلا ءالكولل ىتلا تازايتمالا ميمج لصانقلل تراف «ىقدالا

 ىف نامعل ١ ةلودو اب وروأ لود نيب ةدوقعملا تادهاعملا ىضتقمب كلذو

 . داليمال رشع سداسلا نرقلا
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 غلاب
 ىمودمعلا نيدلا

 ةافو بقع « لوألا رصم ويدخ اشاب ليعامسا هل روفغملا ىلوت

 ةيولعلا ةيدمحلا ةرسألا نم «رصم ةالو عبار اهاب ديعس دمت موحرملا

 ديزي وأ تابينجملا نم نييالم ةثالث هردق ىنومع نيد رصم ىلعو

 ةيرصملا ةراضملا نساحمب ًاقوغش « ىلعلا ىلا ًاحومط ناك هنا الا .ًاليلق

 ةيليعاممالا امسال «ةيمومعلا عرتلا رفحو « ةديدعلا روصقلا ديبشنب مهف

 جلح لماعمو « ىلبقلا هجولاب ركسلا لماعم ءاشناب و « ةيميهاربالاو

 « نيهجولا ىف ةيديدملا كلكسلا دمو « لينلا ريصق ىرب وكو « نطقلا

 تاكرش ءاشنا ىف دعاسو . رطقلا ءاحنأ عيمج ىف سزادملا سيسأتب و

 اذه هرصحب ال امه كلذ ريغ ىلا « ةيردنكسالاو ةرهاقلاب رونلاو هايملا

 ماظن ليدعتو ةطاتخلا كاملا ءاثنا نع ًالضف اذه «ريغصلا فاؤملا
 . سي وسلا لانق حتفو « ةءوبدلعا ةكيرألا ةثارولا

 عاونأب ىرصملا حالفلا لعاك ليقثت ىلا تضفأ لامعالا هذهلك

 هعماطم تضرأ الو ليعاعسا ةجاح دسن مل الذ عمو ةحدافلا بئارضلا

 لاجآو دئاونب ةلئاط ًاثوبد نادتساو نيب وروألا نييلاما ىلا هدي دف
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 ىلع هسولج خيرات نم ةنس ةرشع عبرأ نم رثكأ ضم مو «ةنلتم
 تلتخاو تاهينجلا نم ويلم ١ نوبدللا تفلب ىتح ةيويدمللا ةكيرألا

 ديعاوم تلح «فاسلا ضعب لاجآ رصق ببسب و .ةب رصملا ةيلاملا ناكرأ
 «مفدلا نع ةس موكلا تنقوتف « اهشورع ىلع ةيواخ ةنيزائاو أبفد
 مامأ ةموكحلا ةاضاق»ىف اوعرشو نوبدلا باحصأ ةرسعلا هذه تجابف

 8 لالتخاو لاوحألا بارطضا نم ناك ام ناكو « ةطلتخا ماحل
 نيب ودل« نييعتب را 2 ةمزكطلان نوئوشىف لودلا لخادت ىلا تدأىتلا

 ىلا اهامعأ ةيقارمل ةراثو « امهنويد ةيفصنل ةرانو « ةموكلا باسح صحنل
 ىذلا اشاب قيفوت دمحم هل روذغملا ةيلونو «ليعاعتا وبدلا لزعب تءتخنا

 « ةمظنتمو ةرئاس نم اهعيمج نويدلا ةيوسنل ةنل لكشو « سمألاب ىنع
 لبق ناكو . ١8٠ ةنس ويلوي ١١ خيراتب ريهشلا ةيفصتلا نوناق ردضأو
 هواضعأو لودلا بلط ىلع ءانب ( نبدلا قودنص) لكشت دق كالذ

 . ىربكلا لودلا نم ةلود نع بودنم مهنم دحاو لك ةتس
 « نينئادلا قوقح ةظحالم نيدلا قودنص داجيا نم ضرغلا ناكو

 نم اهتافرصتو ةيرصملا ةموكحلا ةبقارمو « ةيج نم اهنع عافدلاو

 ىرخأ ةج

 : ىه ةيمومعلا نويدلا تحبصأ ةيفصتلا نوناق ىضتقمبو
 « ( ةرملا ىريملا ىضارأ ) نيمودلا نيدو « ةينسلا ةرئادلا نيد

 نومضملا نيدلا ًادعب اهيلع ديزو ءزاتمملا نيدلاو « دحوملا نيدلاو
0) 
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 ىتلا ىضارألا تعب و ىعتنا دقق ةينسلا ةرئادلا نيد امأ ()
 1 ًاادف 44هرا؟١ تناكو هببس ةنوهره تناك

 ن٠ فصنو نييالم ةينامث ناك دقف نيمودلا نيد امأو (

 تنهرو « ةرئاسلا نويدلا ديدستل دا نور كنب نم تذخأ تابينجلا

 هترسا ءاضعأ نعو هسفن نع ليعاعسا ويدحلاا اهنع لزانت نايطأ اهبسب

 ةيلاملا لاوحألل ةاعارم ١08 ةئس رب وتك | + ىف ةيرصملا ةموكحلل
 ًاضبأ هنايطأ عابتسو 11؟ ةنس ماتخ ىف ىعتتي نيدلا اذهو . رئئتقو
 ؟ وبال نالا ىفو

 دحوملا نيدلا ©

 ١454 ةنسو 18519 ةنس ىف اهتضرتقاىتلا ةموكحلا نويد لمشي

 ةدحاو دعاوق اط تعضوو ضعب ىلا اهضعب تمضو 140+ ةنسو

 صصخو . تدحأو ىأ كالهتسالا ةقيرطو اهعفدو حابرالا ثيح نم

 تايريد» تادارباو كرامكلا تاداربا ىفاص نيدلا اذه كالهتال

 هنلجي روكحذاملا نيدلا ردقو . طويسأو ةريحبلاو ةيفونملاو ةيب رغلا

 قىرصم هيج 0964

 زاتمملا ندلا )0

 تصصخو تنهر « ىمومعلا نيدلا نم صوصخم ءّج نع ةرابع وه

 « هريغ ىلع ةيلضفألاب ىأ هريغ نود هككاهتساو هحاب رأ دادس لجأ نم

 اهلادبتساو مهنادنس ضعب نع هباحصأ لزانت ريظن ةئيعم تاداربأ

 ب ه تناكو ةباملا ف # + هدئاوف تلعجو « ةيلصألا نء ”لقأ ىرخأب
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 ءانيهو تافارغلتلاو ةيديدملا ةكسلا تاداربا هل تصصخو

 . ىرصم هينج ١,081,5٠٠" هتلمج تغلب و «ةيردنكسالا

 نومضملا نيدلا ()

 ىلع تضرتقا تاهينجلا نم فصنو نييالم ةعست نع ةرابع

 ىلام حالصاو « تاضي وعتلا فدان ادوسلا ةروثو ةيبارعلا ثداوملا رأ

 . ايسورلاو ايلاطياو ايناماو اسنرفو ارتاكتا ةنامضب « لاوحألا ةتضنقا
 تاداربالا نم هينج لاور.٠٠ ةنس لك ذخؤي نا هديدسلل رّرقو

 . دحوملاو زاتمملا نيضرقلا ةنامغل ةصصخلا

 نهرلا كف ىلع اسنرفو ارتلكتا نيب قافتالا م او. ةنسىفو

 لاومألا لمحت ناو نيدلل ةصصخلا تايريدملاو حلاصملا عيمج نع
 ةيريدم الا « تايريدملا عيمج ىف ( ليخنلا روع ادع ام ) ةيراقعلا

 ًاي رقت فصنو نيبالم ةثالث وهو نيدلل ىونسلا رّرقملا ديدست ءانق
 . ةرشابم ةيلاملا ةنيزات مفدي دئازلاو

 اهميرادا تافورصم رّدقت ةءوكملا تحبصأ قافولا اذه ىضتقمبو
 نأ اهو « البق ناك ا نيدلا قودنصل لخد الب اهارت ىتلا ةقيرطلاب
 ًاضيا هنم نذا ريغب ضرتقت

 هل لمع ال قاقولا كلذ دعب حبصأ نيدلا قودنص نأ ةصالخلاو
 ررقملا ةمبق ةموكحلا تاداربا نم ملسنت ةصوصخم ةنيزخ هلا ىوس

 . نينئادلا ىلع هعيزوتب موقتو نيدلل

 4« ثلاثلا نجلا م ١)
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 ىسايسلا 2# اصتق الا ُّئ ا ايم

 مس جمس

 و

 لوكرابلا
 « ىنايسلا داصتقالا - » ١

 ةورثلا مع وه ىسايسلا داصتقالا

 ىنعمب لب « ءاينغالا نم ًانغ هتطساوب ناسنالا حبصي نأ ىنم؟ ال
 وأ ةعانصلا ىف ءاوس ةيعامجالا ةئيهال ةماعلا مفانملا نع هيف ثحب لع
 « مجانملاو عئاصملا باب رأ مم لاهلا تاقالع نعو « ةراجتلاوا ةعارزلا
 هكرقت امم كلذ ريغ ىلا « لمعلا نع بارضالا وا تاباصتعالا نعو
 . ةرايسلا فحصلا ىف موي لك

 نيناوقلا نع هب ثحبي ملع هنا «داصتقالا الغ دنع هني رعتو

 اهعيز وتو ةورثلا داجياب ةصاخلا عيماجلاو دارفالا تاقالعو « ةيعيبطلا

 . ةورثلا لعب ىسايسلا داصتقالا ىعس كاذلو « اهكالهتساو اهوادتو
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 « ناسنالا تاجاح - ”؟ »

 آلا اهلع لصحي ال تاجاح هل ةايملا هذه ىف ناسنالا

 ةقفني لام وأ هب موقي لمعي
 نكسللو « دربلا ءاقثا سابللو « عوملا مفد ءاذغال هتجاخل

 وأ « فيصلا ريجه دتشا وأ « ليللا نجىتم هترسأو وه هيلا ءاجتلالا

 هيف نوربدي هترسأ ىوأمو هاوأم نوكي ةلجلاب وهف « ءاتشلا ريرهمز

 . ةايحلا نووشو شيعلا ةجاح

 هبلطي ام لك ىنكسلاو سبلملاو لكأللا ىلا ةجاملا تسيلو
 هتجاحي رعشب هلعجت ةراضحلا لب « ةراضحلا طاسوأ نم طسو ىف « ناسنالا

 هذه قوف تاجاح هل قا هنم ةبغرلا هذهو « ضورتلاو ملعتلا ىلا

 . ثالثلا تاجاحلا

 ىتلا طاسوألا فالتخاب فلتخت « ةريثك ناسنالا تاجاح اذا

 دقو « ءاذغلا نع آلا نوثحبي ال ةراضحلا ىف نورخأتلاف . اهيف دجوي

 مهتجاح نوري ةراضحلا لهأ نا ىلع « ىنكسلا وأ سابللاب نومتهم ال

 تارورض نم نورب ثيح سابلاو ءاذغال مهتجاك ةيبرتلاو ميلعتلل
 مّدقت رادم اهيلع ىتلا ناسنالاىف ةجتتنملا ىوقلا عاسنا « ةيبدألا ةايللا

 عيماجلاو دارفألا

 سبل اهبف بوغرم وأ « ةعفان وأ « ةيرورض امإ ناسنالا تاجا
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 ناسفالا موقي لمعب نكي تاجاملا كالت دسو . رهاوجلاو ىلحلاكءآلا

 نم "ىش فرصب وأ « هلك أيل ربط داطصا اذا دايصلا لعفي اك هب

 رثكا قفنأ ىذلا لالا ناك اذاف « ةجاملا كالت ةميقل بسانم لاملا

 مزملا ليلق دعي هبحاصو ًاقارسسا ناك اهنم

 « ةحتنملا ىوقلاو ةورثلاو ةعفنملا - ؟ د

 عفان 'ىث وبف ةجاح دسي 'ىث لك

 ةورئادس مقان 0

 دلوت ىتلا ةجحتنملا ىوقلاو ةيداملا ةورثلا نيب زييقلا بجي

 ةورثلا

 ةورث طيغلاف . ناسنالا ةوق ىه « اهعون نه ىلوالا ةجتنملا ىوقلا

 ةورث لزمملاو « ءاذفلا هيف نأل ةورث حمقلاو « لوصحلا جتني هنأل
 « ةكرحلا ةوقلا دلوت اهنأل ةورثث ةيراخبلا ةلآلاو « ىنكسلا هيف نال

 ةورث باتكلاو « ةنيزلا يف ةبغرلا ةجاح دست اهنأل ةورث رهاوجلاو

 . ناسنالا ملعب هنأل

 ةراشتسا ىتح « ءايشالا ىر. ريثك نع لاقي نأ نكمي اذكهو

 دق ىذلا معلا اياز عفتني ضيرملا نال « عفان 'ىش اهمئاف بيبطلا

 ءافشلا هديطي

 . اهكلمت ىتلا ةعفانلا ءايشالا عوج ىه ةمأ لك ةورثو
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 ةرثكب ًالاومأ كلع ناك ىتم ىنغ ناسنالا نا لاقي ةداعلا ىفو

 مدنع لب ًالاومأ كامي ال نمل ريقف لاقي ال نييداصتقالا دنعو

 . ةورث سفنلا هفاعت دق ىذلا هماعطو ريقْفلا بوث نا

 ةفو رعملا دالبلاف . ةعيبطلا اهب دوج ىتلا عفاملا ىه « ةيعيبطلا ةورثلاو

 . ًامبط ةلحاقلا دالبلا نم ىنغأ نوكت اهنداعم وأ اهضرأ بصخمب

 ةورثلاىه « رجنملا ف لوادنت ىتلا ةورثلا ىنعأ « ةيراجتلا ةورثلا

 ىتلا ةراجتلا وأ ةعانصلا وأ ةعارزلا ةطساوب هلمعو ناسنالا اهدجوي ىتلا

 اهأيه ىتم ةيراجت ةورث حمبصت ةيعيطلا ةورثلا نأل « هتاجاح دسل اهئيهي

 . مألا ةورث نّوكتت عونلا اذهىلعو «هلمعب ةميق تاذ اهاعجو ناسنالا

 لماوع نم اهناف ضرألا لثم - ةيدا» ءايشا نم نّوكَتت ةورثلاو

 . ةرثوملا ةعيبطلا ىوقو ةيلوأألا اهداو.و اهنب رتب ةورثلا داجيا

 لوفلاو ح.قلاك ناسنالا لمع ةرمث وه ىذلا 00 بسكلا لثمو

 ىتلا تاعونصملا بورضو ةيكيناكيملا تال آلاو تالوصحلا فونصو

 لع ىف مدختستل وا « ةرشابم اهب فناسنالا عافتنال امإ عنصت

 . ىرخأ تاعونصم

 ىرخأ ةرابعب وأ« مألل وأ دارفألل ءاوس ةورثلا دراوم ريدقتتو

 ىلع لّوعي ال - نيقيرلا نم لك دنع - ةيداصتقالا ةوقلا ةفرعمل

 - ةجتتملا ةوقلا ىلع لّرعملا لب ًالح ةمألا وأ صخشلا هكلمب اه
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 ديلب دماج هنكلو البق ًالم ثرو امهدحأ نالجر - كلذ لاثم

 الف ءاكذو مزع وذ وهو ًانيحص ًاملعت ملعت هناآلا ًائيش ثرب مل رخآو
 نمز ىف لوألا هثرو ام فاعضأ ىلع هلمعب اذه لثم لصحي نا دعبب

 دجوب مقاولا ىفو . ايلعلا ةجتتملا ةوقلا نم هيف ملعتلا هعدوأ ال بيرق

 . ةجتنملا ىوقلا نم ناعون

 ىهف - .ابربكلاو ةرارحلاو ءوضلاك  ةعيبطلا ىوق - ًالوأ

 ةيراجتلا ةورثلاو - دحأل ةكوامم ريغ تناك ىتم ةيعيبطلا ةورثلا نه
 ةرادا ىف ردحنملا ءاملا لاعتسا لثم ءام ضرغا ناسنالا ديب اهتأيه ىتع

 ةيكيناكيملا تالآلا

 ىهو « هك ارداو ناسنالا لمع اهدلوي ىتلا ةجتنملا ىوقلا

 مدختسي ىذلا وه ناسنالا نأل  ةورثلا لماوع ريكا ةقيقملا ىف

 . ىرخأ ةورث داجيال ةيراجتلاو ةيعيبطلا ةورثلاو ةعيبطلا ىوق
 ىوقلاو اهعاونأب ةورثلا نم نّوكتت اذا ةمألل ةيداصتقالا ةوقلاف

 ةجتملا

 « ناسنالاو ةميبطلا - ع د

 . ةعيبطلا ىوقو داوملا مادختساب ةورثلا دجوب ناسنالا

 «اهنم تدرج ىرخأو ةيعيبطلا ةورثلا ةرفوب تصخش الام دجوت

 نم ىن . ةورثلا داعال ةملاصلا رصانعلا
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 ةعيبطلا ىف دجوت « تناك ةيأ ةورثلا اهنم نّوكتت ىتلا داوملا عيمج

 . اهنيوكتل ناسنالا اهعدختسي ىتلا ىوقلا عيمج كلذكو

 امهدوجول « ةوقلا الو ةداملا قلخي ال ,ةورثلا دجوب امدنعنانن الاف

 ابلكشت وأ ةداملاليوحتل ةوقلا لاعتساب طقف امهمدختسي امناو « ةعيبطلا ف

 بشمللا حاولا ذخأب ؟ ًالثم قودنص منصا راجلا عنصي اذام

 ءارغلاب ىنأي مث« هددعب ًاليصفت اهاصفيو « ةيميبطلا تاباغلا نم ةبواجلا

 ن* ىو ريمءاسملاب مث « ناويملا اياقب نم ةجرختسم ةيوضع ةدام وهو

 ل عئاصلا نا حضتي كلذ نمو . ضرألاب ندعم نم جرختسم ديدح

 وهو هضرغ قيقحتل اهامعتسا انا «ديدحلا الو ءارغلا الو بشحللا قا

 . قودنصلا عنص

 ريجلا الو رجالا الو رجحلا قلخي مل - لزانملا ءانب لواقهو

 مامنال اهرجاحم نم اهبلجتسي اماو ةنوئوملا عاونأ رئاس الو سيملاو

 لزمملا ءانب وهو هعورشم

 ةئيم ىنعا ( ةورثلا داحياب ) داصتقالا ءاملع هيمي ام اذه

 ناكسلا ةرثك ىرت كالذلو ناسنالا مفانمل ةملاص اهلعجو ةيعيبطلا داوملا

 ىرثو « ىرجملا محلا وأ نداملب تصخ ىتلا وأ «ةبصخللا كلاملا ىف

 الو ةيعيبطلا ىوقلا نم ناسنالا دجي ال ثيح ةل>قلا دالبلا ىف مهناق

 هتاجاحي موقي ام ةيلوألا داوملا
 للعلا ةوقب الا ةورثلا دجوي ال ناسنالا ناف لاح لكى لعو
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 ضرالا حطس ىلع ةداع دجوت ال ةيعيبطلا ةورثلا وأ داوملا نأل

 . ذخأللا ةببرق لوانتلا ةلهمم نوكف

 «ةفلتخم قامعأ ىلع ضرالا رطب ىف آلا دجوت ال نداعملا

 ٠ ًالضف ىعف « ةضنلا كلذك . ةمج تاقشم ىعدتسي دق اهجارختساو

 ءامال ءادزج ةيلبج ضارا ىفألا دجوت ال قامعالا دعبأ ابل نع

 . اهيف شيعلاو لمعلا نوكي فيك ل مأتف « عرزالو اهيف

 «نيِدَيلا -هد

 ىوقلاو ةورثلا عاونأ رفوت يف رصحنن ىداصتقالا نيدقلا
 ةيبرتلا راشتناو ديفم ىعامتجا ماظن ىلا كلذ جاتحيو «ةجتنمل

 ةلداع ةموكحو ميلعتلاو

 اسبيف ىرجأو هئامعنب هللا امصخ ىتلا دالبلا نم كش الب رصم

 امتاوم شاعو اهضرأ هب تبصخأف ديعسلا لينلا

 ىرث . ةعيبطلا لامج ىف تدازف ناسنالا دب تلعف فيك رظنا مث

 بيرقتو تالصاوملا ليهستل ةيعارزلاو ةيديدملا ككسلا رياقألا ىف

 ىرقلا ىلا عرازملا ىضارأ نم ليصاحملا لقنت لجلا باودو « تافاسملا

 روبعاو ىرلا هايم ريبدنل عرتلاو لينلا ىلع ةدّيشملا طانقلاو « نادلبلاو
 نذسلاو « ىرخأل ةهج نم ةيديدحلا ةكسلا تاراطقو باودلاو سانلا
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 «ةيراجتلاو ةيعارزلا ملاصملا ءاضقل ةيسيئرلا عرتلاو لينلا ف ىرجت ىقلا

 «مهتيهافرو ناسن الا ىنب ةحارل تاكرشلاو ةموكملا هب موقت امثكلذ ريغو

 عرازملاو ةضيرالا ضايرلاو ةجيرألا جورملا كلذك, ميلاقألا ىف ىرنو

 ةفوصرملا ةمظتنملا عراوشلاو ةقهاشلا ينابملا ندملا ىف ىرنو « ةرضنلا

 هايم في رصتل ةدعملا ىراجلا اهتحتو ةطوغضملا راجحالا وأ طالبلاب

 ءابريكلاو حابصتسالا زاغو هايملا عزوت بيانأو  اهوحو راطمالا

 تايكرمو ( نوفلتلا )و ( فارفاتلا ) قربلا كالسأ ادع «نك.اسملا ىلع
 لاحتو « سانال عفانم اهلكو عراوشلا ىف ىرجت ىتلا لقثلاو بوكا

 نيدمتمللا بعشلا هيلا جاتح امم ندملا ءاحا عيمج ىف ةرشتنملا ةراجتلا

 هضارغاو هب راشم فالتخا ىلع

 . ةراضحلا وا نيدمتلاب هنومس ام اذه

 ذنم مهنادوهيو دكة رعو ان« نيلوألا ثارت وه نيدمتلاف

 هيقباس سرغ نم لك أ ليج لك ءليج دعب ًاليج ىلوالا نورقلا

 ىموقلا قرلا ليبس ىف مهتاوطخ عبتي و اهمنأ ىتلا لامعالا مفانمب معني و
 اولعف ام لثم لممنو ىنبت انلئاوا تناك اك ىنبن

 - : ىتآلا فرصحنت ةيداصتقالا ةهجولا نم ةراضحلاو .

 تالوقنم وأ تاراقع تناك ةلاوس اهعاونأب ةورثلا - الوأ

 ةيبرغلا لضنب دارفالا ىف دلونت ىتلا ةجتنملا ىوقلا - اي
 . ةليجلا نونفلاو ةيوديلا نونفلا ةسراممو طاشنلاو ةيبدالاو ةيملعلا
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 اهيدل يتلا مألا ىه اهريغل ةقباسلا معألا . تاجرد ةراضحالو

 تافص مزاتست ىتلا ةجتنملا ىوقلا اهس ال اهريغ ةورث نم رثكا ةورث

 ةداراو رصبتلاو روعشلاو ل_.ءلا ىف تابثلاو مزعلاكة صاخ ةيونعم

 نأال «ىناسنالا عمتجلا ماظن نسحو ميلعتلا راشنثاو داصتقالاو ريفوتلا

 ىف مدقتلا سأ ىه ىعامجالا ماظنلاو ىعانصلا ميلعتلاو ماعلا ميلعتلا

 ” .ديفم ىعاجا ماظن لك ساسأ ىه ةديشرلا ةموكحلا نا اك ةراضحلا
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 مد ايلي لس

 « لمعلا ١- ده

 ىذلا وه عفانلا لمعلا . لمعلا ريب ةورثلا داحيا نكمي ال © |
 . عفانلا ءىثلادج وب

 نا مقاولا ىفو « ةورثلا داجيال لوالا لماعلا وه لمعلا نا انلق

 بلا جاتحي ام لك نوكلا ىف دجي نأ نكمي ال « لغتشي مل اذا ناسنالا

 ةورثلا وأ ةيلوألا داوملا وه اما نوكلا ىف دجوي ام نا لب .ارضاح
 .هسفن ىوهتو هتجاح ءاشن امىلا اطو<ىتلاىه ناسنالا ديو « ةيعيبطلا

 «ءاهاتسو اهرذب و ناسنالا امترح اذا آلا اهعرز جرم ال ضرألاذ

 جرختسإ ىتح دجوب ال « ةعفانلا نداعملا نه رخآن دعم ىأ وأ بهذلاو

 . اذكهو ةمج بعاتمو ةقاش لامعأ دعب ضرألا نطب نم

 . اهدشني ىتلا ةورثلا داجياىف هبحاص ديفي ىذلا وه مفانلالمعلاف

 ىلع بصنلاو بعتلا الا هيف هبحاص لانيال ىذلا وه عفانلا ريغ لمعلاو
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 ؟ اذه هلمع هديفي اذاف اهعرزي ال مث ًاضرأ ثرحي نك ىودج ريغ

 .عرزي ىذلا حالفلا تدجو (ةب زع ) ةركسد تاخد اذاف ء ءىثال

 هلع بتاكلا كلذكو « ا

 (ةب زعلا) ةركسدلا رظانو «تاررحلا ب كيو باسحلا ديقي ةنأل عفا

 . ساقي اذه ىلعو « لامعالا ةرادا نسح بقارب ةنأل ديفم هلمعت

 )» ىلقعلا لمعلاو ىوديلا لمعلا - *« »

 ىنامجو ىلقع دوهجلل جاتحي لمع لك
 دودحم توافت وه ةيلضعلا ىوقلاىف سانلا نيب توافتلا

 دودحم ريغ توافت ةيلقعلا ىوقلا ىف مهني توافتلاو

 ةورثلا تدجوأ دارفالا ىف ةيبدألاو ةيلقعلا ىوقلا تمن اك

 نأر هريدي نأ بح افا لمعلا نوكي نأ لجألو . هل اوممسو ةرثكب

 جاتحي ةناق « ًالثم لعافلا لممك ًاريغص لمعلا ناك !مهمو ؛ كاردا وذ

 ىف نيتوامتم نيلعاف نيب كلذ مهفي ٠ اليلق ولو كاردالا نم ءىثل

 ةعرسو ةلوهحس لمعي اكاردا ا.منسحأ ىرتف ةرذح نارفحي كاردالا

 «ءانيم وأ ةطحم ىف نيلامح نيب وأ « و بعتب لمعي رخآلا امي
 بيترتو ةرابع 4يعارذ وأ هفتكى لع ءايشأ ةدع مفري امهدحأ ىرت

 ةزيفص انشأ ةنالث عفر ىف كبتريي رخآلا ايد« هيف رئلاردال
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 ريغ هارث انايحأ هكاردا دقني ىذلا ريكسلا لجرلا كلذكو

 . ىغبذي 6 نيح لك ىف هبجاو ءادال دعتسم

 . نيديلا لقملا دوقي لمع لك ىف
 لعافلا لممك يودي لمعلا ىعم تالضعلا ةوقب لمعلا ناك اك

 ىوقلا امأ « ةيلضعلا ىوقلا لصألا مبامع نكر ناف راجنلاو دادحلاو
 ءابلقع ىعم لقعلاو ركفلا ةوقب لمعلا ناك اكو . ممدنع ةيوناثف ةيلقعلا

 «كاردالاو لقعلا ملامعأ دامع ناف « سردملاو بييطلاو سدنملا لفك

 ديلا ٠ ممدنع ةيوناثف ةالقملا ىوقلا امأ

 نيب قرفلا نأ ىنعمب «دودحم ةيلضعلا ىوقلا ىف تواغتلا نأ انلق

 رثكأ ال + و ١ نيب قرثلاك !ًدج اهفيعضلاو اًءدج ةينبلا ىوقلا لجرلا

 لماعلا نيب قرفلا نأ ىنعمب « دودحم ريغف ةياقعلا ىوقلا ىف توافتلا امأ

 ةلآ عرتخي ىذلا سدنبملا نيبو هيدي ةب رتألا مقري, ىذلا رينصلا

 ريغ هنا كلش ال « ةدحاولا ةعاسلا ىف راتمألا نم ًافالآ عفرت رفحلا

 ةنيفس نابرو ريغصلا ىتوالا نيب قرفلا كاذكو « هل ةياهم الو دودحم

 لزغلا لماعم نم نيلمعم ىريدم نيب قرثلااو « ىربكلا نئسلا نم

 حاب رألا ةرثكو مدقتلا ىف نيإمءملا توافت ناف ةفلتخلا تاءانصلا وأ

 . امهئاك ذو ةيلقعلا نب ريدملا ةوقب قلعتب

 لوعملا هيلع ىذلا معلا هاوشنم لاهلا ءالوه نيب توافتلا اذهو
 . كاردالا ةيوقتو لقعلا فيقثت ىف
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 « ةورثلا لماوع - ”د

 . لاملا سأرو لمعلا ىه ةورثلا داحال ةيلصألا لماوعلا

 لام سأر الب لمعلاو . اًثيش ديفي ال لمع الب لاملا سأر

 غن عش ديفيال داك

 ًاّئيش ديفي ال ةنكلو « ةورثلا داجيال ىلوألا ةليسولا وه لمعلاف

 هتوق ىلع لصحي دق شحوتملا ناسنالا نأ من .هدحو بلاغلا ىف

 «ةساعتلاو سئوبلا ةشيعكللذ ىلع شيعي و « تاباغلا نم صنقلاو ديصلاب

 «ةعرزي طيغ هل نكي مل اذا حالفلا عنصي اذام ةراضحلا دالب ىف نكلو

 اذا . ( تاماللا ) ةيلوألا داوملاو ددعلا هيدل نكي مل اذا عئاصلا وأ

 . لاما سأرو لمعلا : نيئيشب ّآلا دجوت ال ةورثلف

 داوملا عناصالو ءضرالا الفلل اهمهأ - عاونأ ىلع لاملا سأر

 ىتلا تال آلاو ددعلا ىف رخآلا عم كرتشي اءهنم لكو « ةبوألا

 تاقفنلاو لاهلا روجأ مفدل ةيرورضلا دوقنلاو « لمعلا ىف امهدعاست

 3 . ىرخألا

 . ىرخا ةورث داجيال ةلمعتسم ةورث وهف لاما سأر عون ناك 3

 دح ىف ةداملاو . ةدام رع ةرابع لاملا سأر نوكي اذه ىلعو

 دي لب اهدحو ديدحلا برضت ال ةقرطملاف « ًائيش ديفت ال ةميقع اهماذ

 الا ضرألا هجو قشب ال ثارحلا حالسو « برضت ىتلا ىه دادحلا
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 عضو اذا الا كرحتت ال ةيراخبلا ةلآلاو « هب ةطبترملا ةبادلا ةوقب

 ٠ لَّجْررلا ىف ءاملاو رانلا تيب ىف محفلا لماعلا

 لا سأر الب لمعلاو . لمعلا رينب ايش ديفي ال لاما سأرف

 مجري ةيلوأ داوم وأ تالآو ددع الب ناسنالا نأل ًايرقت ديني ال

 ترفوت « رصانملا هذه عامجاب امناو . ىلوألا نورقلا ىف هتلاح ىلا

 7 اريك ةورثلا تاطنأ

 «لاونألاو ةيراخبلا تالآلاو ىناملا دعت - تاجوسنملا لمع ىف

 وه جيسنلاو « ةيلوأ داوم ءارغلاو لزغلاو « ةورثلا داجيال تالآ

 . ( لوصحلا ) بكلا

 تال 1« ةيشاملاو ثيراحملاو نزاخلاو بئارزلا دمت ةعارإلا ىفو

 ىثاوملا جاتنو لالغلاو « ةيلوأ داوم دامملاو روذبلاو « ةورثلا داجيال

 4 لوصحلا ى

 « ققولاو تباثلا لاملا سأر - ع م

 دحاولا لماعلا عيطتسي هبو .لمعلا مداخ وه لاملا سأر

 . هئاوفلا نم ةميظع ةيكب أب نأ
 . هتلق وا لاملا سأر ةرثك ف التخاب فاتخت ةورثلا

 داجيال لمعتسي ُةنا ىنعع ًائيثف ًائيش كلهتسي تباثلا لاما سأر

 - بلاغلا ىف ًاليوط ًاثمزو ةرم ريغ ةورثلا
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 ةر* لمعتسي ةنأ ىنمع لالا ىف كالهتسي . ىتقولا لالا سأرو

 . ةدحاو

 اهأيهو اهايحأ ىتم لاومألا سوور دادع ىف لخدت ضرألا

 . ناسنالا

 لامس أر حبصتو ةيعيبط ةورث امناذ دحف ضرألا نا مقاولا ىف

 ىف لمعلا ةجينن تسيل اهماب لاومالا سوور ىقاب نع فاتخو لمعلاب

 . آلا سيل ةيلّوألا داوملا ناسنالا اهيف دجي امناو لصألا

 داجيا ىف ابلمع نعو ةفلتخلا لاومألا سوئور نع نآلا ثحبن

 : لوقنف ةورثلا

 ةركسد نوكتل نادف ةثام غلبت ضرأ ةمطق ناسنالا حلصأ اذا

 ىف فاتخب لام سأر اهنأب لوقلا نكمأ عرزال ةحلاص اهلمجو (ةبزع)
 مطقلا نم اهب ام مدر اذاف ىرخالا لاومالا سور قاب نع هعون

 سأر ُثلعت تقفنأ ىتلا لاومألاف ةعارزال ةحلاص ةديج ةب رثأب ةضفخنملا

 اهماقأ ىتلا ىنابملاو . تابنالا اهتيحالصو اهبصخ ةدايز ىف لمعتسا لام
 ثيراحملاو تاكرملا كلذكو « لام سأر دمت ةبزعلا ىف كالاملا

 اذكو «ةبزعلا لالغتسال ةيرو رض اهنأل لاومأ سوئور اهلك دامسلاو
 فانصألا اذكو « فوصلا مانغأو نابلألا ىشاومو ثرحلا ىئاوم
 امأ :لاؤمأ نور الك مانغألاو ىثاوملا فلعل نزاخلاب دجوت ىتلا

 ناو « لام سأر وهف رذبلل ناك ناف ليصاحلا نم نزاخْلا ىف دجوب ام
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 وه لب ةيزملا لالغتسال دعم سيل ةنال لام سأر دعب الف عيبال ناك

 : لاومالا نيوز لوصخم

 ىف كلبتسي اهضعبو ًاليوط ًامزوأ ًاَماد لمعتسي اهضعب نأ انق
 تباث لام سأر ضرالا نأ دج هانب رض ىذلا ةبزعلا لاثم ىفف لاحلا

 ثيح « ىتقو لام سأر اهلكف ىشاوملا فلعو روذبلاو داهسلا امأ

 لش ريق وأ ٌاليوط فز لمعتسا وأ ةعارز لك دنع ددجتت

 . اهريغ اهب ضاعتسي و كاهن مث « اهوحنو تاككرملا وأ ثيراحلا

 ( لمعلا مداخ ) وبف ًاقؤوم وأ باث لاما سأر ناك ءاوسو

 كلذ ىف قرفلا رهظيو . ةميظع ةرثكب ةورثلا داجيا ىلع هنيعب ىذلا ىأ

 رخآلاو « ةيداعلا لاونألاب لغتشي اهدحأ تاجوسندلل نيمنصم نيب

 هعنصي ١| دج كلناف « ةيكيناكيما تاكرحلاب رادت ىتلا لاونألا مدختسي

 لضفلاو « موي ضعب وأ موي ىف ىناثلا هعنصي دق «ةنس ىف لوألا عنصملا

 . ًاعبط اهللام ىمأر نيب قرغلل كلذ ىف

 )» ملاو ةيكيناكيملا تالآلا ه2

 لمعلا تطعأ دق ؛ ةيكيناكيملا ايس الو ةيماعلا تاعرتخمل

 ةدودحم ريغ ةوق

 نما ةليلق ددعلا ةريثك ابلضفب تاعونصملا تحبصأ
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 نسا ريو دن

 « ًارفاو لام سأرو * (يقار اماع مزاتسن ةيماعلا تاعرتخلا
 اماعونصم اهبف قفنتل ةميظع ًاقاوساو

 ةيكيناكيملاتالآلاو « لام سأر ةيداملا تالآلاو ددعلا نا انق
 كش الو « ىياكيم كتر ةطساوب رادت ةلكتسه ددع نع ةرابع ىف

 كاذلو «ءامل ةيابن ال تالآلا ةوق نكلو « دودحم ناسنالا دهج نا

 ةدودحم ريغ ةوق لمعلا تطعأ دق ةيكيناكيملا تاعرتخلا نا انق

 ىلع مويلا ىف بشما نم حوا ةثام هراشن رشني دحاولا لماعلاف

 مويلا ىف ولأ اهنم رشني ىيتاكبما راشنملا نا عم « ريدقت رثكأ
 - بصن الو بعت الب دحاولا

 « فوصلا نم رتم ةئاودمح مويلا ىف هلزغَع لزغي لماعلا ناك اذا

 . دحاولا مويلا ىف راتءالا نم نييالم ةسخ ىكيناكيملا لزفملاب لزغي هناف

 ناك امْيح ىطسولا نورقلا ىف ةيملعلا تانلأوملا خسن ناك فك رظنأ
 عباطملا ةلاحو « مويلا ىف ةحفص نيمبرأ نم رثكأ بتكي ال خاسنلا
 تاعاس عضب ىف فحصلا نم نيبالم عبطت ىهو مويلا

 ىف اوعضوو اسنرفودادح عمت ول هنأ عئاصملا بابرأ دجو دق

 اومتأ الل « الماك امو ديدحلا نم لتكق رطب اونلكو « دحاو ديعص
 مب مهدنع ةفورحملا ةيكيناكيملا ةقرطملا هقرطت ام رشع' نم رثك |

 هذه نأ ىلع ٠ اهنيع ةدملا ىف ( 31ج عود - ماامد ) نوليي وترام
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 هلافقا وا ريغص بلول حيتف آلا لمعنم هل سيل دحاو لماع اهريدي ةلآلا

 ىلع ةيراخبلا تالآلا ددع ١9٠4 ةئس اسارف ىف ىصحأ دقو

 تناكف ( ةلمعتسملا ةكيناكيملا تالآلا هرم ءزج ىهو ) اهفالتخا

 لداعت ةوقلا هذهو . ناصح عب رو ىراخي ناصح نييالم ةرشع اهوق

 زواجتي ال اسنرف ناكس دادمت نا ىلع . عناص نويلم ىتثام ةوق

 ةكيناكيملا تالآلا نا فكم ضي كلذ نمو . ًانويلع نيعبرألا

 . ناسنالل ةجتنملا ةوقلا ًاريثك فعاضت

 - : ىه ةيماعلا تاعرتلا ايازرم نا لعن مدقت ام

 ريصقلا نمزلا ىف ةرثكب لمعلا نم عاّنصلا نكمت )١(

 نول ةلقو تاعونصملا ةرثك (؟)

 ةيكيلاكيلا تالآلا ريغب هلمع نكع الام لمع (مو

 مهبعاتم نم ليلقتلاو عاّنصلا ىلع لامألا ليهست (4)

 ةكناكيملا تالآلا روهظ دنع مههتاه جاهو لاعلا ةروث تماق

 اوثبل اف مهبساكمل ةبهذم مهتيمعأ نم ةالقم مهل ةلطعم اهنأ اونظ ثيح

 « اهوءدبف عئاصملا ىلع اوددعت ذا مهيئذب اوفرتعاو مأطخ اوفرع نا

 ديبأتل تاموكملا تلخادت ىتح « اهولطمف تالألا ىلع اولوتساو

 نم مؤاثنلا أطخ ريظ مث ٠ تادودعم امايأ ماظنلا ظفحو نأألا

 سانلو عئاصملا بايرألو عانصلل تلجت ثيح لبلق دعب تالالا
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 ةرفوو لمعلا ةلوهس امنه تلاكف اهرهاظم لجأب اهعفانم نيعمجأ

 نم ناك ام ريخت مث «راعسالا صخرو بساككملا ةدايزو تاعونصملا

 ةدايزو مهدايز ىف ايس تناك ابنأل لاملا ددع للقت اهنأ داقتعا

 ماظعف اهبلط ىف داز تاعونصملا صخر نأل ةفعاضم ًافاعضأ مثروجا

 لمعلا

 ةيئاب ربكلا تاكرملاو ةيديدحلا كلكسلا امتدجوأ ىتلا ةكرملا رظنأ
 تناكو ةميدقلا لقتلا قئارط اهببس تضرقنا معن ٠ ( ىاومارتلا )

 اهنم ريخ وه ام اهب لدبتسا نكل « بساكملا ةليلق بعاتملا ةريثك

 . تاقبطلا عيجج ةبسانم روجأ عم ريس ماظتناو لقتلا ىف ةحارو ةعرس

 عاقصألاو ىضارألا نامثأ نيسحتو ةيندملا رشنو راعتسالا ةدايز ادعاذه

 « مظع لام سأرل جاتحي ةيكيتاكيملا تالآلا تاذ لماعملا ءاشنا
 1 2-5 ع

 تايك تاعونصملا نم جرخت اهنكلو ةميظع اهنميق تالالا هذه نأل

 دوجو نه دب ال «لاملا سأر بسانت حاب رأ ىلع لوصحللو « ةرفاو

 ىف عوقولا الآ« فاك لاو « تاعونصملا فيرصتل ةءيظع قاوسأ

 . ةلاحم ال سالفالا

 بابسأ نو « ةيماع تايرظن ىلع ةسساوم ةيكيتاكيملا تاعرتخا
 ىلع لوصملا تاكنال « فورصملا ىف داصتقالا ةراجتلا جاور

 . اهفي رصت نم عناومقاوسألا يف دجت ال تح « ةصيخر ةديج تاعونصم

 ايكف « تالآلاو علا نيب ماتلا طابترالا ًادبج مهفي مدقت ام

 0ههواع '
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 اهدوقو داومو اهتراداو اهيكرت قرط ىف حالصالا لخد معلا مدقت

 كلذ وينو

 ىف لمعتست ىتلا مألل تارورضلا ربكأ نم ةيدلعلا ةكرخلاف
 ىدبي ىتلا تاقيبطتلا لضف سنت الو « ةيكرتاكيملا تالآلا اهلماعم

 « ىسمشلا ريوصتلا نفو « ءابرهكلاك « ةعيبطلا معو ءايمكلا لع اهبلا

 اهمأف « كلذ ريغ ىلا « تازانلاو « نداعملاو « لئاوسلا دمت نيناوقو
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 تدم ايا تا

 ةورلا عيزوت
 » حابرألاو ناحل )و

 سأرا ةدئافلا نوكت « ناك لمع ىأ لوصحم عيزوت دنع

 وا لمعلا ديعتل ىفاصلا جبرلاو « لماعلل ةرجالاو « للملا

 هل لواقملا

 هتالوصحمب رجتي لمعلا بحاصو « هيعارذب رجتي ريغصلا لءاعلا

 . هتاعونصم وأ

 ن ىأ ؟ هل ىف نم ةفرعم فلا ديرنو ةورثلا داجيا انفرع

 ؟ اهل قيقحلا دجوملا

 عهختب وأ هتكبشي رويطلا وأ كمسلا داطصي ىذلا دايصلا

 . هاوس نود هل اهنا كشال

 كش ال هئارحو هيعارذب هكلم ىه ًاضرأ عرزي ىذلا حالفلاو
 . هكلم نوكي لوصحلا نا

 دوجو محي ىربكلا لامعألا ىف نكلو ةلوسلا لامعألا ىف اذه
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 كلرتشي دقو لاملا سأرو « لمعلا امهو اهماملا ىف نيمزالتم نيرصنع
 ؟ مهلمع ةجينن نوكت فيكف . امامنا يف صاخشأا ةلمج

 ليصنت كانه

 د لك مو ةدحاو ةءافكب « نيئانبلا نم نانثا كرتشا اذا

 نأ « ىعيدبلا نف نيقيرفلا نيب قاقتاب رخآل لزنم ءانب ىف « هددع
 لزأملا بحاص فدي مل اذاف . فصناا قحب لك « امم اهل لزنملا نك

 . كالذك ةفصانم نينثالا ىلع ةراسللا تناك « ةميقلا

 اذهو «دحاو ءانبو لزنملا بحاص نيب قائتالا مت اذا امأ

 رضحأو « مسرلا لمعب ءانبلا ماقو « هتدعاسمل لعاف هعم كرتشا ءانبلا

 امهنيب نوكي ال حيرلا ترا كش الف « اهوحنو ةراجنلاو ءانبلا تاودأ
 لمعنم لزنملانأل ؛ طقق لثملا رجأ «هل دعاسملا لعافلإ لب « ةفصانم

 دبمت ام لزنملا بحاص عفدي مل اذاف . هتاقفثب و ءانبلاب ماق ثيح ءاثبلا

 هترجا ذخأ دقف لعافلا امأ « هاوس نود ءانبلا ىلع مرغلا ناك « هعفدب

 . ًايعوسأ وأ ايمي 6 ادق

 لاملا سأر « ةبصنأ ةثالث ىلا مسسقت لمعلا ةيبق نا لعب مدقت امو

 . ٠ حرلا ىفاص هلو ديعتملاو « هرجأ هلو لماعلاو « هتدئاف هلو

 « روجألا لدعم - <« »

 لاملا سأو ةرفوو لماعلا ةردقب قلعت, رجألا لدعم
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 ومدختسمو نوماداتا كلذك لب طقف ءارجالا مه لاعلا سيلو

 ًارجأ لوانتي ءالكوه نم الك ن أل ةموكحما ومدختسمو ةيراجتلا لاح ا
 هتقوو هلمع نع ًامدقم هيلع ًامنتم ًامولعم

 ريجأ ةنسلا ىف كنرف فلأ نيثالث لوانتي يذلا عنصملا ريدم

 توافتت روجألاف مويلا ف نيكترف لوانتي ىذلا ريغصلا لماعلاك

 ١ ريجألا اهيد'وي ىتلا لامعألا توافتب

 ذنف « ةنكمألاو ةنمزألاو صاخشالا فالتخاب فتحت روجألاو

 نآلا وهو مويلا ىف شورق ةثالثب لغتشب لعاذلا ناك لئالق تاونس
 ًارجأ لواتتي ةرهاقلا ىف لعافلا نا مث . شورق ةتس وأ ةسمخم لغتشي

 بسحب روجالا فاتح اذكهو .٠ ىرقلا يف هلثم رجأ نم ربكا

 ةوقلاو ردعلاو « ىثنا وا ارك ذ نوكي نأكل ماعال ةيصخشلا تافصلا
 ةييق) قالخالاو كولسلاو لمعلا ىلع نيرقلاو ةينفلا ةراهملاو ةيندبلا

 ( هنسحي ام 'ىرها لك
 ةدئافلا ةبسن ىلع لب طقف لغتشي هنأل لماعان طعت ال ةرجألاف

 . هلمع نم

 ةرثك اهنم لاملا روجأ اهفالتخاب فلتخت ىرخأ بابسأ كانهو

 ًاءابتا روجألا تلق لاهعلا رثك الكف « هتلق وأ لاملا سأر ةرفوو لاهعلا

 سأر نم ةداع عفدت روجألا نا 5 اننأل بلطلاو ضرعلا ةدعاقل

 روجأ ىف فورصم هلكل املا سأر نا اندجول قيقا ىف انلمأت ولو لاملا

 ًامرقت لاهلا
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 تع

 - داوملا نمو ةلعفلا روجأ نم بكرت, لزمملا ءانب ناف مقاولا ىفو

 تمفد لامع ىديأب تمص اياكو راجح وأ بشخ نه بكرتت داوم او

 . مثروجأ مم

 دالب ىف اهنم رثكأ لاهلا روجأ نوكت ةريكلا ثاملا ىفو
 ةريكلا ناملا ىف ةرثكب لاومألا سوور دوجول ًارظن فايرالا

 « لأملا نسا ةدئاف د مد

 . رجأ لاملا سأرا نوكي نا لدعلا نم
 . ةدئافلا وه لاما سأر رجأ
 نأ لدعلا نف « ةورثلا داجمال دينمو اًيرورض للملا ناك اذا

 . هيدي ىلا ةمدخا ىلع ارجأ ل ماعلل عفدي اك حيرلا نم بيصن هل نوكي
 ىلع لوصحلا ىكمأ اذا ةنأل « تارو رضلا نم لاملا سأر ةدئاف

 ريت, ال كلذ ناف « قيدص نم دوقن وأ ثارحم وأ ةكرم ضارققا
 هلخدو هلغش نم شيع امنا ناسنا لك نأل تقو لك ىفو ءىش لكلا
 اج مهتاقوأو مهام سأر سانلا لكى طعي نأ نكمملا نم سيلو

 . ضوع الب
 . ةأفاكم لاملا سأرل نوكي نأ لدعلا نمو ىرورضلا نم اذا

 لاملا سأر بحاص نيب قافتالا بسح ةأفاكملا هذه فلتختو

 . لمعلا بحاصو

00091 



 م

 ةدئافلاف . ةدئاف ىمسب ةورثلا نم هبيصن وأ لاما سأر ةأفاكم

 . لالا سأر رجأ ىف
 ىلعو « فورظلا فالتخاب فلتخي «روجألا لدعكةدئافلالدعمو

 ةيولطمو ةليلق لاومالا سوئور تناك اك ة ميظع ةدئانلا نوكت مومعلا

 ةليلق ةدئافلا نوكت سكملابو . اهغيلست دنع عايضلل ةضرع وأ « ةراكب

 اببلع ماوم وأ « ةبواطم ريغ وأ ةريثك لاومألا سور تناك ىتم

 . اهفيلست دنع ةيوق تانامغب

 « لام ا نيوكتو ريفوتلا - ع »

 ظفاحلا وه ىذلا ريفوتلاو « ةورثلا دجوم وه ىذلا لمعلا

 راسيلاو ىننلا ىلا لوصولل ةيرورضلا ءىدابملا نم نادبم امل
 . عيماجمل وأ دارفألل ناك ءاوس

 . لاملا سأر داحيال لوألا ردصملا وه ريفوتلا

 « مويلا ىف شورق ةرشعب لغتشي امهم لك : « نيلجر انضرف اذا

 قيو شورق ةعبس نم رثكأ هموب ىف فرصي. ال دصتقم امهدحأ

 هبسكم لك فرصي رخآلاو « ءالفلا وأ ساوبلا وأ ضرملا مايأل ةثالث
 رخآلاو رصبتم لوألا نأ كشال « ًاباح رسملا مايأل بساح ريغ

 . ريصب ريغ لوهج

00091 



5-006 

 دجت .فسألل ايو رصم ىف حالقلا لاح ىه ريخالا لجرلا لاح

 ةردخب لمث نينسلا نم ةنسف ًارفاو ًالوصحم هتعارز تجعتنأ اذا حالفلا

 رومألا ىف ىنعأ « بلاغلا ىف ةمقني ال ايف هلوصحم نك فرصو حرفلا

 ةريثك ةعارزلا تاو . ًاباسح ةلبقملا ةنسال بساح ريغ « وهللاو فرقلا

 ضانختاو نارجألا قيرحو دارجلاو نطقلا ةدودو قرغلاو قرشلاك

 «هدالوأىرتعت وأ هيرتعت دقىتاانضارمألاو قاوسألا دادكو راعسألا

 . هينيع بصُ هلعجي نأ لقاعلا ىلع بجي امم كلذ وحنو
 نيدتسي ىذلا لهاجلا كلذ نم ىجع ءىش نه بجعأ الو

 نيب قرفلاك نيجيانلا نيب قرألا نأ ىلع . ٍدْضرَأ لوصح ىلع حابرألاب

 تابيه « دحاو امهساسأ ةيددع ىرخالاو ةيسدنه امههادحأ نيتيلاوت»

 . ىلوألا ةيناثلا قحلت نا

 وه ديحولا هقيرطو ايندلا ىف رومألا رسيأ نم ىنغلا نأ ىدنعو

 اهطسبت الو كقنع ىلا ةلواخ» كدب, لعجت الو ) : ىلاعت لاق داصتقالا

 . (ًاروسحم ًامولم دعقتف طسبلا لك

 « ريفوتلا قيدانص - هدم

 ىتلا ةريغصلا غلابأا عاديال فرصم وه ريفوتلا قودنص

 . مهبساكم نم دارفالا اهدصتقي

 فرصي ال ةنأل داصتقالل جاتحي ال قازرالا مساولا لجرلا نأ
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 هفو رصمنع هلخد ةدايز وأ هداصتقال ناف كلذ عدو الط هقازرأ لك
 نامزأ نمأي ال ةناف ناسنالا ىنغ ناك امهم ذا هسفنل ىلوألا : نيتدئاف

 ةداع عفتنت ىتلا ةيعامجالا تائيبلل ةيناثلاو « ةيلاما تامزالا مايأو ةدشلا

 ريفوتلا نم آلا نوكك ال ىهو لاح لكى لع لاومالا سوور ةرفو نم

 . ريقنلاو ىنغلا دنع داصتقالاو

 رشع نماثلا نرقلا لشاوأ ىف ارتاكتاب ريفوتلا قيدانص تئشنأ

 لوأ رهظ ثيح ١م+م ةنس دعب ترشتناو ١814 ةنس اسنرف ىفو

 . امماظنل عضو نونق

 كاذنيح هيف دجوو 1841ةنسىف سسا ىلهالا ريفوتلا قودنصو

 « تارايلم ةعبرأ ىلا 16.07 ةنس ىف تغلب تاكترفلا نم ًاويلم ٠"
 عفد نم نكت هب ناهنسي ال رادقم اذه . رتفد نييالم ةعسنب

 دح ىلع كنرف ( ٠٠٠١ ) ىلا دحاو كنرف نم ةريغص ريداق»

 ( ةريكلا راهمالا نّوكَت ةريغصلا تاريبنلا ) روهشملا ىسنرفلا لثما
 ( ةسرد«لكل ) ةيسردم ريفوت قيدانص تسسأت 1804 ةنس ىفو

 ىطعي و ماعلا ريفوتلا قودنصل لسري, دحاو كنرف ذيماتل نّوكت امكو
 . هباسح ديقل ًرتفد ذيماتلا

 )» رصم ىف ريفوتلا قيدانص ماظن 0

 ١٠1١ ةنس سرام لوأ ىف ريفوتلا قودنص ءىثنأ
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 د

 ردنب لك ىف ريفوالا قيدانص لا_هعأب نوفلكم ديربلا ءالكو

 ريفوت قودنص لامعأب ةررقملا لاومالا فرايص فاك دقو « ًايرقت
 191١ ةئس رياربف ١5 ىف ىلاعلا رمالا ُةنع رداصلا ديربلا ةحلصم

 ١91١ ةنس ليربا لوأ نم «ادتبا كالذو

 هباسح هب تبي (ريفوالا رتقد) ىمسإ رتفد عدوملل ىطعي
 .درتسملاو عوفدملا

 . ريفوتلا قيدانصل مفدلا دينك

 ًاملم 5« نم صخش لكل باسح حتق ديربلا ةحلصم لبقت (0)

 ىف قودنصلاب هباسح عود نأ ثيحب ةدحاولا ةنسلا ىف انج ٠ ىلا

 هبنج 5٠8 نع ديزي ال تاونس عبرأ

 ىلا تاملم ٠١ نم صخش لكل باسح حتق فرايصلالبقت 20

 . تاونس عبرأ ىف هينج ٠٠* ىلاو ةدحاولا ةنسلا ىف ًابينج ٠

 عثد اذا الثم . شرقلا روسك لوبق مدع مفدلا ىف ىعارب 69

 وأ ًايلم همم١ ىلا هليكتي مزلا ٌايلم هبا ىأ اًيزيلجتا انج صخش

 . ًاملم هلم عوفدملا نوكيل تاملم ه هبلا در

 عباوط اهب قصلت ( ثادحألل ريفوت ةركذت ) ةركذت تعضو (5)

 اهبحاصل جرختسي ةلاخلا هذه ىفو ءاملم ه١ اهتمي غابت نأ ىلا ةطسوب

 دوقت اهنأك هباسح ىلا فاضت وأ « باسح هل نكي مل اذا ريفوت رتفد
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 يف ةثالث رابتعب قودنصلا ىلا مفدي امم ةأفاكم ىطعت (0)
 اًيونس ةئاملا

 دادرتسالا ةيفيك

 لكمدادرتسا ىف قحلا هل قودنصلا ىف باسح بحاص لك ()

 هديرب تقو ىأ ىف هبلط بسح هنم ءزج وأ هعفد ام

 باطي ام اوفرصي ثلا فرايصالو ديربلا ءالكول حّرصم (؟)
 رادقملاو راهنلا تاعاس نم ةعاس ىأ ىف هدادرتسا رتافدلا باحصأ

 بجي ديربلا ةحاصم مومع ناذئتسا نودب بللاطال هدادزتسا حرصملا

 ةعقاولا ملاقألاو ىرحبلا هجولا مياقأ ىف تابينج ه نع ديزب الأ

 روج اهيلت ىتلا ملاقألاو طويسا ىف تاههنج ةرشعو طويسا ىرحب
 ةتسوبلا مومع نم حيرصت هب ذخوي نأ بجو كلذ نم رثكأ ناك امو
 ناذئتسالا بلط نوكي ديربلا بتاكمب ةلجعتسملا لاوحألا ىفو

 ايفارغلت

 درتسي نأ عدوملل نكميف دالبلاب ةلجعتسملا لاوحألا ىفامأ ١
 راظنتا نودب ةدمعلا قيدصتب كلذو ًاينج ٠+ رادقم فرايصلا نم
 ديربلا ةحلصم نم حيرصتلا

0 
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 « ريفوتلا قودنص ايازم »

 ىو ةعركحلا ةنامغب هنأل همفدي ام ىلع ناسنالا نمأي نأ

 هب عدوي امع ةلوكسم

 نم ال ًاقلطم اهيلع جملا زوجي ال قودنصلا ىف هلاومأ نا ()

 اهذخأت نأ اهسفن ةءركملا عيطتست الو ةيلهألا الو ةطاتخلا ماحلا

 ةيعمرلا بئارضلا لدب
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 د هيه

 خالل بلا
 لمعلا ماظن

 « نواعتلاو لمعلا ميسقت - ١9

 لامعألا لاجر ةوق تافعاضي, لمعلا ميسقتو نواعتلا

 . معلا مثقتي آلا ًايظع لمعلا ميسقت 000 قربك ةنعاضم

 ىنغو لاما سأر ةرفوو

 مهو : هاب ىف صاخشا ةلمج كارقشا مز « لزنم ءانب ديرأ اذاف

 طابملاو كاّبسلاو داّدحلاو راّجلاو راجحلاو راّجنلاو لعافلاو ءانبلا

 «هتردقم تناك امهم «دحاو لجرا ىندقي ال ةنأل « مريغو شاقنلاو
 مني ىتح ًالاوط تاونس مزاتملال هب ماق دلو ادرفنم كلذب موقي نأ
 مايقال دارفالا تواعت ىنعأ « نواعتلاب ةنومس ام اذه « لزمملا ءانب

 . ىصحت ال ىتلا ةايملا نوشب

 لصحي نواعتلابف . اهريكو اهريفصلامعألا عيمج كلذ ىلع سقو
 . ادرفنم هيلع لوصحلا ةنكمي ال ام ىلع ناسنالا

 زاّيلاو راّربا اهيف نكي مل ول ةنيدم يف ناسنالا شيعي فيك

00091 



 ثا

 ناسنالا تاجاح نم عّونت ام نوضقي نيذلا عانصلا قابو « طاّيملعاو

 نكي نمزلا ريفوت نع ًالضف هناف ىربك ايازم لمعلا ميسقتلو
 ال ىرطف دادعتسا هدنعو « اهيلا ليي ةعانص ناقتا نم ناسنا لك

 اهمّلعت ىتلا ةعانصلا هريغل «تراما نلمس نأ هانعم نواعتلاف

 ةعانص دوجأ نم هيبنشي ام لكى ع ًامئاد ناسنالا لصحيف ءاهنتتأو

 . نم لقأبو

 « ةسفانملاو لمعلا ةيرح د ع0

 ناسنالا قوقح سدقأ نم لغشلا قح

 لمعلا ةيرح ماظن عضو قملا اذه لاوعتسالو

 مأ نم لمعلا ةيرح مئاتت ىدحأ ىه ىتلا ةسفانملاو

 مئاضبلا صخرو اهترفوو ةعانصلا قر بابسأ

 اهل ةنئاط لكو * ةتارط انزل ذهل ةنس ىلا عئانصلل تناك

 كلت كرم تقطأ مث . ًاليوط مز امدقت تقاع دويقو تاماظن

 « ةيروتسدلا ةيعملا نم رارقب ( لمعلا ةيرح ) تنلعأو « لالغالا

 قافثا ّآلا هطب ري ال « ءاش اكو « ءاش اهنأ لغتشي لماعلا حبصأو

 ىرخأ ىلا اهنع بغر ةعانص نم لقتني « ًاراتخم ًامئاط هدقع ىنوناق

 . هقيرط ىف فقت طورش وأ ءانع لقأ الب « اهيف بغرب
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 ىلع عانصلا عيجشتو « تاءرتخلا داجبا لمعلا ةيرح ايازم نمو

 لمعلا ةيرح نأل « ءاقترالاو مادقتلا لماوع ّممَأ وه ىذلا عارتخالا

 اب درف لكل غتشا ةعزوم تاعانصلا تناك ىتمو « هميسقت لهست

 ليبسلا وه اذهو « ىزييرغلا هليمو هترطق لصأب هل 'ىبهو دعتسا

 عارتخالل ديحولا
 مماعونصم م ميدقت ىف ةدحاولا ةعانصلا لهأ مح ازن ىه ةسفانم لاو

 ةبغرلا ةدايزل امماهثأ ضيفختو « مهتعانص ناقتا ىلا نو رطضيف « سانل

 ىهو « دارفالل ةعقنم كلذ ءارو ير نوكيف « اهيلع لابقالاو اهيف

 فانصالا دوجأ نمو نم لقأب مهناجاح ىلع لوصملا

 ةراجتلا نوكت ول نودويو « ةسفانملا لمف 95 ضعب ركشب

 قح ىأب آلاو ٠ م6 ًارب و ًاريخ اهنورب سانلا لولو . ًاراكتحا
 ”لقأب ةجسنالا سفن عابو ناث همحاز اذا دلب ىف ةجسنالا رجان وكشي
 . ةريثك سائل عفانم كلذ ىف نا كشال ؟ ؟ لوألا رجاتلا هب عبي امم

 ًاناتب هعنم بجيو . ةسفاملا دض راكتحالاو

 ككسلا ءاشنا راكتحا لثم . ًاايحأ تارورض راكاللو

 ةيديدملا طوطملا ىلع ريست تاراطقلا كرت زوجي ال ةنأل « ةيديدملا

 مل ناو هرربت فورظ ًاضيأ راكتحاللو . باودلاو تاككرملا رين اك

 ًايظع ًادروم هنم ةموكحلل ناف غبتلا راكتحا لثم . ةيرورض نكت
 « ةشيمملل ةيرورض ءايشا ىلع ةنه ىبجت ىتاا ةبيرضلا تب رضضل هالواو

 تايرورضلا نم سيل وه هنا عم
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 0-7 ٠٠ <” مهلا

 « تاكرشلا - مد

 نم ةيك وأ صاخشا ةلج عمتجي نا ىه - تاكرشلا

 (ءامتجا عيراشملا نم عورشم ماتا ىلع نواعتال لاومألا سوؤر

 ىعاهتجالا مبركرمو ةجتنمل مهتوق ديرو

 لامعألا لاجر تاق « ةئاتمع لاكشا ىلع هتلمج لمعلا ةيرح

 مريغ اورجأتسب وأ « نيكرتشم وأ « نيدرفن» اواغتشي نأ مهنكمي

 ممدارا تح اولغتشيل

 امأ « لمعلا ةيرح ادم عم ًامامت قفتي تاكرشلا ةحابا أدبم

 عامتجا ىه تاكرشلا نأل « هعم ناقفت ال امهناذ راكتحالاو زايتمالا

 صاخشأ ةلمج ارمفدي انلق كلاودالا سوئور نم ةيك وا صاخشأ ةلهج

 « ىعامجالا ماظنلاف ىربك ةيهأ تاكرشللو . ىراجت عو رشمب مايقال

 بابرأ عم لاومألا سوئور بابرأ عامجا نأل « ىداصتقالا قرلاو
 عرسأ ىف « ةميسجلا عيراشملا جارخا ًاريثك لبسي ةفاتخلا تاعانصلا

 « ةيديدحلا كككسلا تاكرش كلذ لاشم .ةقفن لقأبو « تقو

 قاب ركلا رونلاو « هايملاو « ىاومارتلا تاكرشو
 ىاومارتلا ةكرشك د كرش ءاشنا تاقفنب موق نأ هنكمي درف ىأ

 مهمسالا عيبو باتتكألا ةطساوب الام سأر مج نوكلو ؟ًالثم

 نم لقأ ىف عورشملا جرخأ ةكرشلا ةرادا !متردصأ ىتلا تادنسلاو
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 ظظط 8

 اهمزل ةيديدملا كلكسلا ءاشنا ىف اسنرف تعرش اهيح . ةدحاو ةنس

 هتعاطتسا ىف ”ىنغ انبط دجوب لف - تاككرفلا نم ًارايم رشع ةثالث
 2 « هانغناك امهم رسسج امل ةفداصملاب دجو ولو . مسجلا رادقملا اذه ميدقت
 داجيا ىف اوركف كلذإف . دحاو عورشم ىف هلاومأ عيمجي رطاخب نا

 نومهاسملا نوكي ال « تاكرشلا هذه لثمىف نأل . ةمهاسملا تاكرشلا

 ةرادالا سلجم امناو « ةيصوصخلا مهاومأ ةنامضب عورشملا نع نيلوئسم

 . طقف اهب بتتكملا لاومالا ةنامغب نالوئسملا امه ةكرشلا ريدمو

 مع ددعب صصخ ىلا لاملا نمار مسقيإ تاكرشلا هذه ىفو

 . ( امبسأ) اهنومسي ةدحاو ةميق تاذ ةيواستم ءازجأ اهلكو ًادج

 اوجرخأ تاكترفلا نم نويلم ةئامسخخ رادقم عمج ديرأ اذاف

 ماع لك ةياسمن ىفو « كنرف ةئامسخب مهمس لك « مهسالا نم ًانويلم

 . ةبسانم ةمسق مهسالا باحصأ ىلع حابرالا مسقت

 ىربكلا عيراشملا جارخال لماوعلا ربك نم ةمهاسملا تاكرشو

 « لماعملاو « ةيرحبلا ( تالانقلا ) تاونقلاو « ةيديدحلا كلكسلاك

 ”رواعتلا تاكرش كلذ ىف لخديو « ( كونبلا ) ةيلاما فراصملاو

 . اهريغو ةيعارزلا تاباقتلاو
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 سصاخلبابلا
 ةورتلا لوادت

 )» ةضياقملا »١9-

 فنص ذخأو ةورثلا نم فنص ءاطعا ىه ةضياقللا

 : ىرتشملاو عئابلا نيب متي قافتاب هنع (صوعرخآ

 لبق ىلوالا نورقلا ىف لماعتلا ساسأ ىه ةضياقملا تناك دقو

 لوانتيف فانصألا عيمج قاوسالا ىف ضرعت تناكو دوقتلا عارتخأ

 . ضعب نم مهضعب مهتاجاح سانلا
 أدبمو ةعونتمو ةريثك تاجاملا اهيف ىتلا مايالا هذه ىف نكك

 حبصأ 2 عانصلا ىديا نيب ةتتشم تاءانصلا لمح دق ليفلا مسقت

 كاذلو ةضياقملاب هتاجاح ءاضق هيلع ليحتسي لب هل رسبتي ال ناسنالا

 . ديحولا ةضياقملا لماع ىه تحبصأو « دوقتلا اوعرتخا

 ةضياق» اذه هلمع « مويلا ف شورق ةسمخب لفتشي ىذلا لماعلاف

 وأ لذأملا رجأ مفدي ىذلا رجأتسملاو « هرجأ ذخأيو هلع عي هنأل

 وا لزنملب هعافتتا لباقم هدوقن مفدي ةنأل «ةضياقم اذه هلمع «ضرألا
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 هم ا.ه

 المع « هرجأ اهدلو ع ىذلا بيبطال مفدت ىتلا مألاو « ضرألا
 .٠ بيبطلا اهاَذأ ىتلا ةمدخال اهدوقت م عقدت اب اهنأل « ةضياقم اذه

 لمع 06 ىعف «ءرتشمو عاب نيصخش نيب نوكت ًاياغ ةضياقملاو

 «رخآ 2 كلام كلام نم ةورثلا لقتنت هب « ءارشو عيب نيتهجو وذ ىراجن

 . ةورثلا لدابتب هنع ربعي ام اذهو

 )»ظ نمل دوقنلا ©

 دوقتلاب ًاردقم «ىثلا ةميقوه نول

 ماعلا رايعلاو ةفلتذملا مقل كرتشملا لماعلا ىه دوقتلاو

 . تاضيإقملا عي

 ةيولطملا تافصلا اهريغ نود ا-مف ةسيفنلا نداعملاو

 : ةدنح دوق نوكتل

 « ني رام ىواست ةرقب نأ معادن ءةرعتلا عارتخا دب

 نيرشع ىواس ايوب وا «هرذ نمو اقرأ ىواس حف بدرأ نأوأ

 « تاهينج ةرشع ىواست ةرقبلا نا نآآلا عومسملا لب « ةجاجد

 . اذكهو ؛ ارق نيسمجو ةئام ىواسي حمقلا بدرألاو

 ةفلتخا ميقلانع اهب ربعي ىنعأ مدقناو مئاضبلانراقت نآلا دوقتلابف

 . انه ىمست دقنلاب ؟ىثلا ةميق

 نكي ىتح لماعتلا ىف دوقتلا امتدجوأ ىتلا ةلوهسلا ملت مدقت ام
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 تا

 . ( ةراجتلا ةايح ) اهمأب لوقلا
 ةيزملا تاذ ىهف « قوسلا ريغتب ريغتت ال ةتباث دوقنلا ةميق نا امب

 . ةلوهسب ةنراقملل ةلباق مقلا لمج ىف ىربكلا
 نانوكت ةثلاث ةيك ناي واست نيتيك لكن أ باسحلا لع ىف دج

 عبرأو «ًاشرق نيرشع ىواسب ًاشوبرط ناانلق اذا اننا ىا نيتيواستم

 تاجاجد عيرأ ىواسب شوب رطلا ناك ًاشرق ني رشع ىواست تاجاجد
 . اهنيي طابترا ال ىتلا ىتح « ءايشالا نيب تانراقملا تلهسس دوقتلا

 نيب ةلحرو (ةلدب ) ةوسك رمت نيب ةميقلا ىف ةقالع ةيأ ًالثم
 ؛ايسرنو ةيردكسالا

 انريتعا اذاف : دوقنلالاعتساب ًادج ةلم- ةلاخا هذه ىف ةنراقملانأ

 نيتنيدملا نيتاه نيب ةل>رلا تاقفثو تابمنج ةثالث ىواست ةوسكلا نأ

 ىواست اسمهنيب ةلحرلا ةمْئق نا انلق اذا انيلع جرح الف « ةتس ىواسن

 كرتشملا لماعلا ىه دوقتلا نا انلق كاذلو « ( نيتلدب ) نيتوسك

 . ةفلتخلا مقلا نيب

 ءاشن اي اهرايتخاب دوقتلا ةدعاق عضت تاموكملا نأ مهضعب نظي

 ةماعلا نيناوقلا ةرئاد نع جرخت مل دوقنلا نأل ضحم أطخ نظلا اذهو

 . ةضياقملل

 ةبيقل ةيواسم ةميق تاذ اهناذ دح ىف نوكت نا بجي دوقتلاف

 . اهب ىرتذملا ءىثلا
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 لع

 ةرشع نأ هانعم ناك شورق ةرشع ىواسن ةكمس نا ليق اذاف

 . ةكمسلا ةميق ىواست ةميق تاذ ةقيقح شورقلا
 ةميق اط سبل نداعم نم دوقت برض نكميال نا عي « مآدقت امم

 تاذ نداعم نع اوثحب كلذلو ءاهب دتعي ال اهتميق نا وأ « ةيقيقح

 بهذلا رايتخا ىلع ةنيدمتملا ممألا عيمج تقفتاف « للا ةلهسس « ةميق

 ةيلاع ةميق تاذ اهنم ةليلقلا ةيكلاو « ةسيفنلا نداعملا نم امهو ةضفلاو

 نورقلاىف هطرايسا لهأ لعف !مديدحلا نم دوقتلا تب رضول ام فالحب

 ىواسي *ىش ءارشل ٌرطضا اذا لجرلا ناذ « نانويلا خيرات نم ىلوألا

 دلج سيك نع ًاضوع « دوقنلا لمح ( ةكرم) ةتمزل نينثا وأ انج

 ٠ بيملاب ظمحي فيطل
 يهو ةءيظع اهيف ةبغرلا لمحت صاوخ كلذك ةسيفنلا نداعمالو

 لكشنو رهصتف ًاليلق ولو ريغتت وأ نمزلا عم رييغتلا مدعو ةبالصلا
 رصمب دوقثلا ةدعاقو «ةدودحم بق تاذ ًامطق ًامطق ةب وغرملالاكشالاب

 هتميقو هينملا فصنو كح هتميقو ىرصملا هينجلا ةيبهذلا ةكسلاف ةلعس

 ةرشع تاذ ةسطقلاو كك تس هتميقو لايرلا ىف ةيضفلا ةكسلاو كح

 اولا شرقلاو شورقلا ةسمح تاذو شورقلا
 . دحاولا شرقلا ءازجأ امهم برضي زئربلاو لكيتلاو

 كابس تناك اذا امع صقتت ال ةيقيقح مق اهل ةيبعذلا دوقنلاو ٠

 ىلع اًءدج ةريغص ةيكب نداعمضءب لاخدا ةرورضل ًارظن « ًاليلق آلا
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 نام فدام
 . اب تالماعملا ةكرح متت ةبالص ىوذ انوكب ىل ةضنلاو بهذلا

 ررضاالو ةيقيقملا اهتميق نم لقأ ةميق اهلف ةيضفلا دوقتلا امأ
 ىلع اهبرضو اهماذ دح ىف ةليلق ةميق تاذ اهنأل « كلذك اهب رض نم
 لخاد ةيضنلا دوقنلا ظفحتف رطقلا جراخ اهوادت عنمب نآلا رايعلا اذه

 . كلذ ةيهأ خت الو دالبلا

 تعنم ةيلاملا ةهجولا نم اهم دارفالا قحلت ىتلا راضملا ليلقتلو

 ىدحا نم ةيضف دوقن مالتسا ىلع دحأ ربجي نأ ةموكلا نيناوق

 . نيب رصم نيهينج نم رثك أب اهفرايص وأ ةموكحلا نئازخ

 « ( كونبلا ) ةيلالا فراصملاو فيلستلا - ”د

 لوادتل ةلمسسملا لماوملا مثأ نم لامعألا وأ دوقتلا فيلست

 . ةورثلا

 ىه ةفلسلاف . دوقتلا فيلستل ةيلام فراصم ىه كونبلاو

 بسك عاونأ ةفاك لوادت ليهستل بساكلل مفدي رادقم

 . ( تاعونصم وا الوصحم )

 نأل رطضي ًاموي رشع ةسمخ لكهترجأ ضبقي يذلا لماعلاف

 هيلا عفديو موي لك زيبللا نم هيلا جاتحي ام ًالجتآ زابللا نم ىرتشي
 - موي لك عفدي نا عيطتسيال ةنأل كلذو ًاموي رشع ةسمخ لك هب لطم
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 ها نع

 نا ىلع ًادانعا فيلستلا نم عونلا اذه نييداصتقالا ضعب دقني

 لب هل ىرورضلا ىلع رصنقب ال الج هتاجاح ذخأي ىذلا لجرلا

 « هنيد ءافيا نع زجعي و ةياهملا ىف هسفن جرحي نا ىلا هبلاطم ىف عسوتي

 . ةبرجتاب ةعواعمو نايعلاب ةدهاشم ةيرظن اهلا ًاقحو

 مفد مويل ًاراظتنا لمعملا بحاصل هلمع كلذك فلسي لماعلا

 هلامع روجأ موي لك مفدي نأ لمعملا بحاص فلكر ل ةنأل روجالا

 . ةبوعص هترادا ديزت ةقشم هليمحت كلذ ىف ناكل

 نيسحن ةنكمب ال لام سأر هيد نكحي مل اذا رهاما بساكلا

 هلع ىف مسوتلا ةنكمأ لاما نم ررادتم هضرقي نم دجو اذاف « هتلاح

 هلمعو هتلاح قابلب قريو هنيد عفديف' هبساكم ديزنق هتردقم بسح

 فرصلا هنم ضرغلا سيلو ةورثلا داجبا دص#ب ناك اذا ضارتقالاف

 امر رض نم لاهللا راغص لاني الو ًاديفمو ًاعفان ناك ةيصخشلا نوئشلا ىف

 كنرف فلأ ةئام رادقم عئاضب هيدل اريك ًارجان نا انضرف اذاذ

 اهْنم بسكي نا دعب اهريغ ىرتشي مث ةدحاو ةنس ىف اهفي رصت هنكع

 نم هدنع ام ىطعأف ةنلسلا أدبم لمعتسي نأ دارأو كنرف

 ةثالث ىضم دعب هنت هل اوعفدي فلا ىلع دنسب الس هيلماعل عئاضبلا
 في رصتب هل حمس هيلماءم رجاتلا هلمع ىذلا ليهسستلاف اهميلست نم رهشأ

 رهشأ ةثالث ءانثا كنرف فلأ ٠٠١ رادقع عئاضب

 لاوحالا بسح ةئاتخم غيصب ةداع لصحي يذلا عفدلاب دعولاو
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 عئابللو مفدلاب ًادبعت ىرتشملل ةبسنلاب نوكت ( ةيراجت اقاروأ ) ىعسي
 نم بلطي نأ اهنيع ةقيرطلاب هنكمي رجاتلا اذهو . هنيد عاجرتسال ةنامض
 ىضم دعب !متميق عفدب هدهعتب اما ىرخأ عئاضب اهعم لماعتي ىتلا لاح ا

 ةيراجتلا قاروألا هرم هديب ام اهبلا لّوحي نا اماو رهششأ ةثالث

 رادقمب عئاضب فّرصي نأ ةنكمي ةقيرطلا هذهبو هيلءاعم ىلع ةذوخأملا

 اذاف ىلوألا هتعاضب فاعضأ ةعبرأ ىأ ةنسلا ىف كنرف فلأ ٠٠

 ىف ةبكم ناك هيلماعع ةفأر ١١ نم ًالدب ةئاملا يف ٠ حرب قتكا

 مدقت امو . تاكترفلا نم الأ ٠١ نع ًاضوع كنرف فلأ 4٠ ماعلا

 . ةمهو ةعرسب ةورثلا لوادت ىف مهم لماع ةفلسلا نا لعب

 راجتلا اهب فصتي نأ بجي ىتلا ةنامألا فيلستلا حاجت ساسأو

 . لامعألا ةكرح فقنف فيلستلا نع لاومألا سوور بابرأ عنتما آلاو

 فاتسي ىذلا رجاتلا نأل رصبتلا ةليضنل ًاضيأ جاتحي فيلستلاو

 ةسخب نامثأب وأ ةليوط لاجل اهعبي مث عئاضب ىرتشيل ةريصق لاجآل
 بيعملا سالفالا ىف عقي هنأ كش ال

 نم ىتلا ةيلالا فراصملا تناك ةديفمو ةعفان فلسلا تناك الو

 ةيلاملا فراصملاف . ةورثلا داجبال ًاضيأ ةديفمو ةعفان فيلستلا !متقيظو

 ةيونس ًاحابرأ اهنع عفدتو اهبلاوت ىتلا عئادولاو تانامألا لبقت

 ًنارأ مهنم ذخأتو « نيرخآل عئادولا كات فلست ى مث . اهمايرأل

 مصخ لعب ًامدقم اهننيق مفدتق ةيراجتلا قاروألا ىرتشتو « ةيونس
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 1 سم

 لاثماو « اهعفد داعيم لولح راظنتال (ةطيطخلا) اهنميقنم ديهز رادقم
 . ةيراجتلاو ةيداصتقالا ةكرملا لمست ىتلا لامعالا نم هذه

 قح هلاثمأ نود هل لولا ديحولا وه ىرصملا ىلهألا كنبلاو

 مكسانلا ىديأ ىف لوادنت ( تونكنبلاب ) فرعت ةيلام قاروأ رادصا

 2 -: ةفلتمم ميقب قاروألا هذهو . ةيبهذلا دوقنلا لوادتت

 ةيصح يلم ٠ ةيحو 20 5 5 1

 ارتلكنا كنب ةقيرطنع ةذوخأم قاروألا هذه رادصا ةقيرطو

 تاليدعت ضعب عم ( كونبلا كنيي )فورعملا

 تانيمأتلا قاب امأ . ًابهذ اهتميق فصن هتئازخ ىف كنبلا ظفحي

 كنبلا سيسأت دنع اهترقأ لئاسوب ةيرصملا- ةموكملا تامذ يضف

 . روما نانئءطال

 نم نابودنم هبقاري صاخ مسق كلنبلا ةرادا ىف قاروألا هذخو

 . ةموكملا لبق

 ىرصم هينج ىنويلم نء رثكأ ةلوادتملا قاروألا ةميق غلبتو

 قاروألا باسحب ًاصاخ ةاصحا رههش لك ىف كلنبلا ردصيو
 اكرخ ملعتل ةلوادنلا

 )» تاللصاوملا قرط ل :»

 ةراجتلا مدقت بابسأ ممأ نم ةمظتنملا تالصاوملا قرط
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 دج #1 تجمع

 وأ ةيردنكسالاو ةرهاقلا نيب نآلا لبق تالصاوملا تناك

 كلذ ناكو « باودلاو لاجلاو ةيعارشلا نفسلاب اهلك ديعصلاو ةرهاقلا

 ىلاهألا لدكو « ةعارزلا تاومو « ةراجتلا دامك بابسأ ربك نم

 ةراجتلا تجارف « تالصاوملا تلهس ةيديدحلا ككسلا تئشنأ اهلف

 رثكو « لمعلا حور مهبف تبدو «لابقا اها ةعارزلا ىلع سانلالبقأو

 . نآلا هدهاشن ىذلا ىداصتقالا قرلا اذه ناكف ءاطعلاو ذخألا

 ىداصتقا بالقناىف ًابس ناك ةحالملل اهحْنَقو سب وسلا ةانقرْثح

 ىصقألا قرشلا ليصاحم تاقنف « ىمظع ةيمهأ رصمل لعج « ريك

 ..ىفقألا قرشلا قاوسأ قا هوروأ تاغوتضمو: انوزوأ نا

 ةكرملا تدافأ اها آلا « ةءيظع عيراثملا هذه تاقفن نأ معن

 لمعلا تاقفنب تماق !ًدج ةميظع حاب رأ كلذ ءارو ناكو « ةيراجتلا

 . ليلق نمز ىف

 « ةراحتلا - ه »

 ةايمللا رادم هيلع « ةراحتلا ةطساو» ةورثلا لوادت

 ١ دارفألا ةيهافر دادزت هبو مألل ةيداصتقالا

 ىف لصحت ىتلا تاضياقملا عومج نع ةرابع ةمألا ةراحت

 . اهعئاضب

 دوقتلاو عئاضبلا لقنل تالصاوملا قرط لمعتستو
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 د ل لص

 . ةضياقملل فيلستلاو كنبلا قاروأو
 نأل « ًاضيأ ديفم بساك وهو « عناصلك بساك كلذكر جاتلا

 « اهيف رثكت ىتلا دالبلا نم ليصاحلا وأ عئاضبلا بالجتسا وه هلمع

 اهيلا هيف جاتحي ىذلا تقولا ىلا اهظفح وأ « ابيلا جاتحت ىتلا دالبلا ىلا
 هل نوكت ال وأ ةليلق ةميق هل نوكت دق ليصاحلا نم ريثك

 ىرخأ دالب ىلا لقت اذا هنكلو « اهيف تبن ىتلا دالبلا ىف ةرملاب ةميق

 «لاوحألا هذه لثم ىف رجاتلا هبستكي ىذلا خراف « ةميق اذ ناك

 هبعاتمو هتاقفن ةلباقم ىف لالح 2

 ةرابع ىلوالا « ةيجراخ ةراجيو « ةيلخاد ةراجم : ناعون ةراجتلاو

 نع ةرابع ةيناثلاو « ةكلمملا لخاد سانلا نيب ةلوادتملا ةراجتلا نع

 : نامسق ةيجراخلاو . ىرخألا كلاملاو ةكلمملا نيب ةلوادتملا ةراجتلا

 امأ . كرامجلا ءاصحا رم اهرصح نكميو ؛ تادراوو تارداص

 اهتراجم نوكت ةريكلا ملا . ماودلا ىلع اهرصح نكمي الف ةياخادلا
 ةيجراللا ةراجتلا تاب دقو . ةيجراملا امتراجت نم ريثكب ممأ ةيلخادلا

 تاكترفلا نم ًارايلم رشع دحأ 6١ه ةنس اسنرف ىف

 ىتآلا لودجلا نم ملعتف ةيجراللا رصم ةراجت امأ

 عومجملا تارداصلا تادراولا

 ادع ار 1 ارءدللا ةيمككيرللعا محك ةنس

 مارا ترودو االرا؟؟بد٠+ ا ا؟راااردتف ١هءوء اد

 00( ١
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 19٠6 ةنس

 ا!ويكحد

 اولءد

 او١١ د

 ةنس 1١91١

 اوؤا١١ د

 تن اااا ح

 تادراولا

50 

 "عه ااردل»

 فن

 كل

 تارداصلا

 ا

 < عرةالالو ٠٠

 52كم

1 

 )» دوقتلا ةكرح 0

 دراولا

 مم ا

 ا

 عودجلا
4 

 كركم

 ها

 -٠ءر""مروهة

 رداصلا

 ماج لدور

 دك ف ل 0

 لوصحم نأل ًايلفع ناك 191١ ةنس ىف دوقنلا دراو نا دهاشي

 م٠ جطهرهك ءره +٠ غلبب هن ردق دقق ًاضيا ًايظع ناك اهيف نطقلا

 ةيضاملا نينسلا ىف لوضحم مظعأ نمث وهو

 رظنلا ىنكي « دارفالا ةهافر ىف ةراجنلا لضف ةفرعم لجألو

 تاراقلا تادراو ىرم اهنأ ىريف « ةريغصلا ناسنالا تاجاح ىلا

 . ةرومعملا ىف سما

 )» ةراجتلا ةيرح 0

 تاءانصلا جورملن ةحوتفم ةكلمملا ىناوم كرن' ىه : ةراجتلا ةيرح
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 دع "8 نجع

 ىوس طرشالو ديقالب « ةيبنجألا تاعانصلا لوخدو « ةينطولا

 . ةيداعلا ةيكرجلا موسرلا عفد

 ةيلضفأ نورب اوناك « رهدلا نم نيح داصتقالا لاجر ىلع ىنأ

 عئانصلا ىلع بئارض برضب اهجيورت وأ !مئايحال ةينطولا عئانصلا ةيامح
 أطللا هجو مل ثناب مث . ةصاخ تازايتما ىلوألا حنم وأ « ةيبنجألا
 « جراللا ىلا تارداصلا عنمو « ةينطولا تاعونصملا ةيامح نا اوفرعو

 « ةنيي رارضا ىلا ىضفأ ةراجتلا ةيرح ةبراحم هب دصقي طايتحا لكو

 اهئاقتا ةعاضبلا جاور بابسا ممأ نا ةقيقحلا ىفو . ةققحم راطخأو
 . ةسفانم لك رايت اهمامأ فرجنل

 دارفألل ةصاخا الو ةماعلا ةحلصملا عم قف ال ةراجتلا ةيامح أدبم
 هعفن نه ربك هررض نكلو ةدئافلا ضعب هل نوكي دقو

 : اهم ايازم ةراجتلا ةيرخل

 ىتلا دويقلا لاوزب ُةنأل دارفألا لاومأ سور ىف ديزت اهنأ
 ديرب ام عايتبا ىف اًررح درف لك توكي « ةراجتلا ةيام ةداع مضوت

 ةينجألا وأ ةينطولا ئانصلا نم كلذ ناك ءاوس « لقألا نمل

 اهتحاصم نمو انمدق ام ةيعيبط ةورثب تصخ دالب لك (0

 رصم نأف . اهزونكب عافتتالاو « امتورث لالغتساب اهدارفأ لاغتشا
 راجتالاو « اهتاوم ءايحاو « اهضرأ لالغتساب اباهأ لفتشي نأ ال ريخ
 ةيراخبلا تالآلا لمع لثم ةيبنجألا عئانصلاب مطافتشا نم « اهليصاحمب
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 جاتجي ال وهو ةعارزلل ملاص ريغ ىضارألا نم مظع عسل كرتو ءالثم

 ديدحلا بالجتسا مهناكت تالآلا ةعانص اهب «دالبلا لهأ ةيانا هلا

 ًاجراخ ةعونصملا تالآلا دم مث « ةلئاط تاققنو ةيلاع نامثأب محفلاو

 . انه اهنم لقأب عابت
 اهفيضي ةيبنجألا تادراولا ىلع ةءوكّل لا اهبرضت وسر لك ©

 سوأو ر ىلع عقب مرغلا نأ حضتي كلذ نمو س ًاعبط اهم ىلا رجاتلا

 نم عئاضبلا تناك اذا ّدشأ ررضلا نوكيو « رجاتلا ىلع ال دارفألا

 . ريقفلاو ىنغلا سمت اهمال « تايجاحلا

 ًاصاخ ًازابتما اهحنمب « ةمألا نم ةئف صخب ةراجتلا ةياح-أادبم (4)

 نم سيل اذهو « نيرخآلا ةراسخ نم اهبساكم ةدايز ىلع اهدعاسب

 الا اورتشي ال ىتح دارفالا ىلع رجلا ةكح ىه اف ّالاو . لدعلا

 ةعانصو ّلقأ نقب اهياع لوصحلا ناكمالا ىفو لاغ نقب ةينطو عئاضب

 . دوجأ

 «راعسالا ضانختا ىلا قاد ىداوت ةراجتلا ةيرح ناف ةلجلابو

 . قي ال مك ةشيمملا دغر رادم هيلعو
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 كس ا تي

 نئاتلإابلا
 ةورثلا كالهتسا
 )» كالبتسالا هع او

 . كالهتسالل ةلباق ةورث لك
 ( ةورثلا داتا ) لالغتسالا دصمتب ناك نا كالهتسالاو

 ناك ناو .راسيلاو ىنغلا قيرط ناك« ءاكذو لقعب لمعتساو

 ناو . داصتقالا نم ةياغلا ىف نوكي نا بجو ةشيعملا نوئشل

 رامدلا ةيواه ناك ةجاملا نع دازو لامكلا ُهنم دصقللا ناك

 . سالفالاو

 ًائيغ جردتلب اماو « لاحلا ىفاءا كالهتسالل ةدمم ةورث لك
 كالهتسالل ىداصتقالا ىنمملاو « هكالهمسا زيلعا لكأف . ًاثيثف

 ىف حلملاو ءاملا عم زوبخلا قيقدال ىتلا ةيصاخخا ىنعأ ( ةعفنملا ءاهتلا )

 اهم نّكم وه ىتلا داوملا نأ ولو مدعني زيمخلاف « ةيذغملا ةداملا داجيا

 مذحلاو لكألا لمنب رخآآ لكش ىلا تاوحت

 ىف ريغت وه لصحي ام لكو ًالصأ مدعتت ال مومعلا ىلع ةدامل
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 هسا يسبح

 لوقي اكوأ اهنالثتا وه تيربكلا ناديع لاعشاف « ةداملا لكش

 'ىططخي نكلو « رانلا ديلوت ةيصاخىنعأ اهتعفنم كالهتسا داصتقالا ءاماع

 بشلاو ةيئيربكلا ةداملا نأل «ةمئنملا عم تمدعنا ةداملا نا نظي نم

 ىتح « ةدم هب قبتو ولا ىف رشتنت تازاغ ىلا قارتحالاب الوحن امنا

 ىف هللا ةنس . ىرخأ ةرم بشخ ىلأ دوعتو « تابنالا لءذب لّوحتت

 . ًاليدبت هللا ةنسل دجت ناو هقلخ

 تحاصأو «٠ ةنس ةرشع سم ذنم لغتشت ىتلا ةيراخبلا ةلآلاو

 ارامع لطيي نأ ىلا « ًائيثف ًاًئيش كلهتست اهنأ كشال ءةرم ريغ
 « ىروق اما كالهتسالا نا مطوق ىنعم اذه . اهريغ اهب لدبتسيو

 . ىجيردت اماو

 ام ٌةنمو . دوصقملا ضرغلا فالتخاب فلتخي كالهتسالا نا اناق

 . ( جتتلا كالهتساالاب) فرعي

 اهجسنل نطقلا نم راطنق ةثام ىرتشي ىذلا ةجسنالا عناص الث

 ةورث داعيا دصقب تنم كالتسا ةنكلو « نطقلا كلهمسا هنا كشال

 عم ذخ وسو « لمعلا تافورصم ىلا تفيضأ نطقلا ةميقو . ىرخأ

 نع ةرابع « جتنملا كالهثسالا نأكف ةجسنالا فيرصت دنع نول

 لصح « ءاكذو لقعب تلمعتسا ىتمو « ةورثلا داجتال ةمدقم ةئاس

 . اهتم راسيلاو ىنغلا
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 تااودس

 الب ىعرشو ىرورض ( ةشيمملا نوؤشل ) كالهتسالاو
 فأل ١ تارورشب ماقاوع « ةورثلا داجياو لمعلا نم ضرغلا نأل « عازن
 3 1 فالتخاب فلتخي « ةشدمملا نوئوش ىف ةورثلا كالهتسا امناو . ةايحلا

 حي  ءداصتقاو ماظنب نوكي نا بجي لاح لكى لعو « صاخشالا ةيلام
 5 . ىودج ريغب ةورثلاب بهذي فارسالا نأل

 3 للا ءارشك ( تايلامكلا ) فرتلل ةورثلا كالهتساو
 1 « ةيسفنلا ذالملا ىلع قافنالاو « ةيرثألا سئافنلا ءانتقاو « رهاوجلاو

 3 بارا ىلا ىداوي 4 «صخشلا ةور " قفوو مان لادتعاب نكي نا

 ن1 4مل ل ارق تح ىرجي و ىرج أهف كلذ ربتعاو . سالفالاو

 5 « ةعساو أضرأو انج الام مولا مل كرت نيذلا ةارسلا ءانبا ضعبل

 ١ . ةداعس مئاو « شيع دغرأ ىف نوشيعيف سانلا نم تارشع ىنغت

 4 ةدسافلا يدخل ىوذ مهتبحاصمب «ذالملا ىوامم ىف مهسفناب 2

 ١ تانج. ىف اوتسبماو «رصبلا حم ىف « مهتورث اوعاضأف «ووللا لهأو

 1 نيائاس « مهباحصأو مهيوذ لزانم ىلع نالا نوددرتي « رم شعو

 5 « ىلإلا اس نيح مهدحأ لاي رطخي لو « مهب لاو مهلع فطملا
 هترسسأو هسفنب رض ىذلا رحتتلاك ناكف « همايأ لبقتسم ىف ركمي نأ

 3 0 راطخألا نم ةياقولل كلهتسالا - ؟ »

 0 بجي ىتلا رومألا 0 نم كالهتسالا نم عونلا اذه

00091 



30 

 . ( تالئاعلا ) تارسألا ( ةينازيم ) ىف نوكت نا
 ةعفانلا لئاضألا ىدحا وهو ناسنالا ف فيرش روعش رصبتلا

 ىف ماظنلا ناسنالا دجوي ةليضنلا هذهبف . ايندلا ةايللا هذه ىف هدوجول

 ةليضفب كلسقلا ناسنالا معي اكرصبتلا نأل « عومجملا ىفو « هتايح

 كلذكة ضحي ةناف « هبساكم نم ءىش زجحب مايألا لبقتسمل داصتقالا

 . رهدلا تائراك نم هلاومأو هصخش ةياقول « اهنم ءىش كالهتسا ىلع

 ًارادقم ةنس لك نيمأتلا تاكرش ىدحال عفدي ريصبلا لجرلف

 « هل لزنم ىلع نيمأتلل اماو « هتايح ىلع نيمأتلل اما « لاما نم اديهز
 ىلع هيف ىضق ثداحمقو أم اذاف « قرغلا وأ لزالزلا وأ قيرخلا ةيشخ

 ءانهو دغر ىف نوشيعيف هيلع قفتملا لاملا هتثرول ةكرشلا تعفد هتايح

 حببصي, « بقاوعلا ىف رظنب ملو « طابتحالا اذه لمهأ نمم هريغ امن

 . رقتلا لئاوغ هب نوعفدي لام الب هتثرو

 اذا ُةناف قيرحلا ةيشخ هلزنم ىلع نءروب ىذلا لجرلا كلذكو

 ىوأ“ الب ايلهأ حبصأو « لزانم ةلمج تقرحأف ,« ةنيدملا ىفرانلا تبش

 هلهأو هسفن ةاجنل لمعلا آلا ءءىث رومألا نم مهي ال «أجلم الو

 قفنملا ضيوعتلا عفدب ةمزام نيمأتلا ةكرش نا هماعل « طقف هناريجو

 . لوألا هلز» نم ًاريخ ىنبي نا ةءاست ىتم ثبلي الو « هيلع

 ىلع نهوم ريغ اريصب ًاصخش جنرفالا دنع دجت انلق كلذلو

 لاحلاو نزاخلاو لماعملاو لزانملاو سفنألا نم ريثكف « هكالمأو هتايح
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 ادد 1

 لاملا نم ةديهز ريداقم عفد لباقم « اهيلع نء'ؤم نفسلاو ةيراجتلا

 . نيمأتلا تاكرشل

 « هتايح ىلع نيمأتلا رمأ هيلع ضرع" ًاصخش نا موي تاذ قفا

 هرذنأ ًاضرم ضرم اميح « ًاريخأ هيف كف مث « ةنس ةرشع سخ ذنم

 فلأ ٠ رادقم ىلع نيمأتلا امسفن ةكرشلا نم بلطف « هتينم برقب

 نا ةجحب ضرامف ًاكنرف ٠8 اًيونس عفدي نأ ةنم تبلطو « كنرف
 «ريغال ًاكترف مم ةنس ةرشع سمح ذنم ةنم تبلط ةكرشلا

 ناك اياكف « نسلا مّدقتب دازيإ ىونسلا طسقلا نأب ةكرشلا تباجأف

 هتوم نأل «داز نسلا ىف نمط اكو « ًاليلق طسقلا ناك ًاباش بلاطلا

 ثالث دعبو قافتالا دقع ناآلا هعسب لف « لامحالا بيرق حبصأ

 تدخلا « كنرف فلأ 4٠ هتثرول ةكرشلا تعفدف « ىفوت تاونس

 اولخ ناك دقو « اهجوز رصبت ىلع هنأش لج ىلوملا هدالوأو هتجوز

 . نيمأتلا ةركفب ةقثلا ةفيعض ىه تناكو لاملا نم

 اورصبتي ل اذا « ميكح ىف نموا عئانصلا لعأو لاما عيمجل

 ٠ كلاح مظم مهلبقتسم ناف « نيمأتلاو ريفوتلاب مهلبقتسم اًوصمو

 ءابولا كتفي اكلاهلا تاقبطب كتفي ؛ رمقبتلا مدع نا دهوش ام ًاريثكو

 قس و مهناليو تلق رصبتلا ىف لاعلا بغر اذاف « ىردجلاو

 . هب دتعي لحم ساوبال مهف
 حور راشتنا امتحاصم نم ةيعامجالا ةئيطلا نا لع مادقت اممو
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 ديص 58

 ضرم مفدي اك مايألا لبقتسم ىف رظنلا ىلع لاملا عيجشتو « رضبتلا
 تاكرشو «ريفوتلا قيدانص ءاثنا ةطساوب كلذو « معطنلاب ىردجلا
 ةدارالاك ) دارفألا دنع ةيبدألا ةوقلا ىلع رادملا نكلو . نيمألا

 ”لقأ وه نمل رظني نأ بجي درف لكن أل « ( لئاضفلا رئاسو رّصبتلاو

 نم داصتقالا آلا هيلع امو « هتايح بيطتو هثبع أنهبف « الام ُةنم
 . ةايحلل تارورضلا نم تسيل ىتلا هذالم

 اوسسأ دقو . مهتأشن ذنم داصتقالا لافطألا نودوعي اسنرف ىف

 مهل اونمضي كل « ىسردملا نواعتلاو « ةيسردملا ريفوتلا قيدانص ملل

 هسفنل ظفح نأ دير ىذلا ذيماتلاف . ةخوخيشلا ىف ةشيعملا لئاسو

 >8 ىنعأ « موي لكك نرف هردق شاءم ىلع ءاليتسالا ىف قملا

 : ىتالاك ًاعوبسا مفدي هرمع نم نيتسلاو ةسماخلا دعب اًونس ًاكنرف

 « دمك ةنس نوناق د

 |يعوبسا هفد بولطلا بلا | يعوبسا هنفد بولطلا غبلا| ,٠
 ظوفحم لالا سأرو 1١ ظوفحم ريغ لاما سأرو 1

 ًاميتلس #9 نم ابشن 15+ نم ' |(تاوتنم « نم

 2 مم د . م” د ئإ

 8 01 عه » . شق

 امأ «هتافو دنع نيمألا بحاص ةرسأل عفدي ظوفحلا لاملاسأر
 . اهبلا ٌدرِب الف ظونحلا ريغ
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 دل اس

 ريغ لاما سأر باسحب كنرف ةئام ةنع مفدي ىذلا لفطلاو

 ةبسنب) اكترف 15٠ هردق هتايح لوط شاعمىف قملا هل نوكي ظوفحلا
 ناك اذا « هرمع نم نيتسلاو ةسمامخلا هغولب دنع ( ةثاملا ىف زب "رو

 . تاونس ثالث مفدلا تقو هنس

 نم ديزأ ريداقم نوعفدي « كلذ قوف ممرمع نبذلا لافطالاو
 مهنكمي عر نم نيثالثلا ىف نيذلا صاخشالا كلذكو .ليلقب كلذ
 مهغولب دنع ًاكئرف ١١5 هردق مهتايح لوط شاعم ىلع لوصملا
 تاشاعم قودنصل) اًيونس تاكئرف ٠١ اوعفد اذا « نيتسلاو ةسماخلا

 ةموكحلا ةطساوب سسوملا ( ىلعألا خويشلا

 ىف ةديدع ىهف دارفالا ةطساوب ةسساوملا نواعتلا تايعمج امأ

 نيكر رقشملا نمضت و « اهنياعرو ةموكحما ةبقارم تحت اهعيمجو « اسنرف
 مفدوأ ' ةيودألا نمو ءابطألا رجأ عفدك « اوضرم اذا مهم ةيانملا اهيف

 كنرف نم فاتخيو ٠ م01

 . مويلا ىف نيكترف ىلا دحاو

 ًانايحأ مفدتو « مهنم ىقوملا نفد تاقفنب موقت كلذكو

 تاشاعم قودنصل ) عفدت 0 هذه ضعب و . مهن :اجوزا تافاكم

 مهتخوخيشف اهئاضعأل تابترم ىلع لوصحلا دصتب ريداقم ( خوبشلا
 ابقودنصا ةيونس ةناعا عفدب تايعجلا هذهل ةدعاسملا دي دمت ةمركحلاو

 ةديهز ريداقم عفدب نوكي « تايعجلا ةذه لثم ىف كارتشالاو

 اًيرمش 6-5 ىلا كنرف نم
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 سس اي 8: تسإ

 < ةلمعال ( تاشاعملا ) ميمعت ىف نآلا قريت ةيفرتلا ةمكلطلاو

 لماعملا بابرأو « مهسفنأ لاهلا فياكت ةطساوب «ةخوخيشلا نس دنع

 . خويشلا تاشاعم قودنصل ريداقم عفدب « ةمركملاو

 « ةموكحلا ةينازيمو ئارضلا »

 <« نراكسلا ةبسنب « نوناقلا مساب مفدت لاومأ ىف بئارمضلا

 اهتدبعل ةلوكوملا ةماعلا نوئوشلاب موقت ىكل « ةموكملا تاقفنل صصخمو

 اهيف فّرصتلا نسح نا اك « « ىنطو لك ىلع بجاو بئارضلا مفدو

 اير ىلع بجاو

 0 ةفيظو نع « باتكلا اذه نم ثلاثلا ءزملا ىف انملكت

 ىعدتسي نوئوشلا هذه لثمب مايقلا نا كش الو . اهماظنو « اهجاوو

 « لدعلا ةماقاو « مالفنلا ديبأتو « نمألا ديطوت ىنستيل ةريثك تاقثن

 رفحو « نيسئابلا ةدعاسمو «ملعتا رشنو ءدالبلا ةيابل شيلا مظنتو

 فرعي ام اذه . كلذ ريغو « دودسلاو رطانقلاو روسجلا ءاشناو « عرتلا

 جتتنملا كالهتسالا عون نم وهو « ( ماعلا كالهتسالاب ) داصتقالا ع ف

 عيماجلاو دارفالا ةايلل تارو رضضلا نم ةموكحم ا ةفيظو نأل « ةورثال

 دجوب ال اهدنعو « فيعضلا ىلع ىوآلا ىدتعاو ماظنلا ًلتخال اهالولو

 . ةورل الو لام سأر الو لمع

 ىلختي ال « هتبنطو ىف قداصلا ىنطولا ىلع بجاو بئارضلا مفدو
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 ها ا

 ىلع قلي نأ ديري ىذلا قراملا آلا هنم صلختلا ىف ىعسي وأ ةنع

 . هيلع بجي ام هريغ قتاع

 امإو . ةتباثلا لاومألا ىلع ضرفي ام ىهو ةررقم امإ بئارضلاو

 ةرداصلاو ةدراولا كالهتسالا داوم ىلع ضري ام ىهو ةررقم ريغ

 .وهف بئارضلا هذه وحت ةم !!يجاو اهأ

 ىرورضلا آلا اهم عمجت آلا - آلوأ

 عومجلا ىلع ةعقنملاب دوعي امف لا اهقفنت آلا - ًاينث

 « 155١ ةنسل ةيرصملا ةموكسحلا ( ةيئازيم ) صخلم
 ا م ُُئ 5 5 8

 الم ايرصم اهينج 1"رال؟رال٠6 ةموكحلا لخد غلب

 هلج
 هر وك

 ضسففاكل

 كيفك

 اكتر ه4

 كف

 نسما

 تتش

 ليخنلا روشعو نايطأ لاومأ
 كالمالا دئاوع

 كراجلا

 رياجسلاو كابقلاو ناخدلا
 ةيديدحلا كاكسلا

 تافارغلتلا

 ةتسوبلا

 ةعونتم ( تاداربا ) باو
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2 7 
 كك 2 -

 اهم ايرصم اهينج ١1ة,ما/؟و٠هم اهنافورصم تغلبو

 4 هج

 اك دشن

 ةركتر

44 

 سنس

"1*5 

 ةيويدخلا ةرسألا تايترمو تاصصخم

 ةموكحلل ةيمومعلا ةرادالا تافو رصم

 كلكسلا ) تاداربالا تاذ ملاصملا »

 ( ةتسوبلاو تافارغلتلاو ةيديدحلا
 ىبومعلا نيدلا
 ةناثنالا كرو

 ةعونتم تاو رصم ىقابلاو

 ًاببنج ار4؟«رتكا جرملا ىلع لخدلا ةدايز نوكتف
 ىنآلا نايبلا نم معتق ىضاملا ىف ةموكلا تاداربإ اما

 ا

6" 

 هرم

 ما

 ةرووةرووو

10 

 “ه1١

 1١805 ةنس ىف هيلج

 امله د > د 0

 امالءاد د 0

 امو. > د د

 امخكو هد 0 2

|66١١ < < 2 

 ١وه١٠ د 2. د
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 عانلإابل
 ردم ىف ةيداصتقالا عيراشملا

 ١١ ىرصلا رطقلا ناكس رثاكت «
 نم نينويلم نع نوديزي اباهأو رصم كام اشاب ىلع دمت ىلو

 مفدي ًاادف 1,587935٠ ةيعارزلا ىضارألا نم رومعملاو ًاليق سوثفنلا

 لالتخا نم كلذو . ةيرصم تاهينج هةرال٠ا/ لاومالا نم اهنع

 نوعاطلا امس الو ةيب وألا كرو كيلاملا ةموكح ةرادا ءوسو نمألا

 فيفخم وأ اهتمواقم ىلع ةموكدللا نم ةدعاسم الب رطقلا ىلاهأب كتنت

 ةئيد.مملا تاموكملا عيمج ىف مويلا ىرجحي امم اهتأطو

 رودعملا عستاو سفنألا تداز «ماظنلا ديأتو نمألا بتتسا انو

 لامعالايف عورشلا ال رسييتو ةمركحلا لخد ةيعبتلب دازو «ًشيشف ًاثيش
 : ىتآلا نايبلا نم ملي اك ةيمومعلا عفانملا تاذ

 فترادقلاب رومعملا نراحللا

 اوكمه5و55- |1401 ةنس | ؟ره*كوؤ٠٠ |املاا ةنس

 مرارا |امك٠ + | ؟ركالوركت» |امكك د
 ةرككاوختك | امالك > |ادريمسوحعل |امدمع د
 اكد دفا اند 0 0 امهاب د
 1١و ؟ماوسمح | 107 1
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 تتم اير تحج

 رطقلا دالب ) دالبلا هذه تنكح اذا ( تربانوب نويلوبان ) لاق
 ارتاكتاو اسغلاو ايلاطياو اسنرف تاموكح لثم ةمظنتم ةموكحب (ىرصملا

 مويلا هيلع امه ام فاعضا اهبف رومعملا عستاو اهناكس داز

 نع ًامسو رخدت و دج قانا ةيويدللا ةموكحلا نا اقحو
 نيسحتو « نارمعلا ساسأ امهو ةحارلا نيكمتو نمألا بابتتسال لمعلا

 «ةيدلبلا عب راثملا ةطساوب ندملاب برشلا هايمحالصاك ةيحصاألا اوحألا

 . ةيشبملا تابملطلا لامتسا ميمعتب ىرقلابو
 مدر لب ديحولا ىحصلا حالصالا وه برشلا هايم حالصاس يلو

 رطخي بهذت ىتلا بابسالا ّممأ نم ندملاو ىرقلاب تاعقتتسملاو كربلا

 اهذخنت ىلا لئاسولا عيمج كلذكو « تايجملاو ةيئاب ولا ضأرمالا ىشنت
 تايريدملا رضاوحىف تايفشتسملا ءاشناو « ىفابو ضرم ىأ روهظ دنع
 . كلذ ريغو

 ةيوايكلا لماعلاب رضحتسملا حاقلاب ىردجلا معطت ةيلمعب كيهانو
 . ةثالب ه0 ىف امن حان هبي راجت تحجتنو نايعلل هتدئاف ترهظ دقو

 ىف تناكلافطالا تايفو نا ةيمومعلا ةحصلا ةحلصم ءاصحأ نمو
 تصقن دقف نآلا امأ . 4١ردكاب - ١9٠5 ةنس اهدحو ةرهاقلا
 . ةيحصلا ريبادتلا لضفب ان ًاناصقت

 ةياعر تافصوتسم ترشنتا الك نيسحتلا دارطا ىف مظعلمألاو

 . رطقلا ءاحنأ عيمجب لافطالا
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 هكدا

 الا ىرصملا رطتلا ىف رهظت ل نيعاوطلا نا مهضعب ىور دقو

 نوي رصملا هيف لطب أ ىذلا ندزلا وهو . داليملا نم سمالنا نرقلا دعب

 5 عرازا 1 ىضارأ ىف مهانوم اونفدو رجاوحلا ىف نئدلا ةداع

 « بئارضلاو نايطألا - ؟ »

 ىجارخ نيعون ىلع ىئالسالا حتما دهع نم رصم ضرأ تناك

 طقف ةمفنملا ق> اهكلامل ناك ا١ ىه ةيجارملا نايطالف . ىروشعو

 جارالا ن اريد اه ةرانعي ام جازان م اهيلعو . م امإللف ةبقرلا قح امأو

 اهجارخو امم ةبقرلاو ةعفاملا قح اهكلاا 1 نركيةب روشملا نايطألاو
 . اهوصخ رشف

 ةكوامم ريغ اهنايطأ عيمج دجو رصم كلم اشاب ىلع دم ىلو الو

 لبق ابلهأ نيب دازدلل ًاونس دلب لك تايطأ حرطت لب ام دحأل
 بئاصب ىأرف . هيلع اهدازء وسري ىتلا ضرألا "لك عرزيف . ناضيفلا

 بارض عضوب رمأف نارمعلا ةحلصم عم قئتت ال لالا هذه نا هركف

 . اهيلع ديلا ىعضاو ءامساب اهديقو اهتحاسم دعب نايطالا عبمج ىلع ةتباث

 هب تربتعاو 181 ةنس ميراتب ةءوكملا رئافد ىف فرعي ام اذهو

 ةصوصخم بابسال تينثتسا ريداقم آلا ةيجارخ ةرّدقملا ىضارألا عيمج

 ىضارألاب تيعمو ( ةمئنمو اع ) هتو> لاجر ىلع ىلاولا اسبب معنأ
 قح دب مضاو لكل ماظنلا اذه ىضنقمب ناكو . دعابألا وأ ةيروشعلا

 (ه)
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 م

 قح هل نوكي نا نودب هتايح ةدم ىضارألا نم هدي تح امب عافتالا

 ردصأ ثيح 1845 ةئس ىلا كلذ ىلع لاملا ٌرمتساو . هميب وأ هنهر

 قح ديلا ىضاو لّوخو ىضارألل ىلوألا ةحناللا هللا همحر ىلاولا

 . ىعرش دقعب هريغل اهمع لزانتلا وأ ةقوراغ اهنهر

 ىعضاو تحنم ىتلا ةيديعسلا ةحئاللا ترهظ ١مههم ةنس ىفو

 نم هتثرو ىلا ديلا عضو لاقتنا كلذ ىف اب كللملا قوقح عيمج ديلا

 ( ةبقرلا قح ىأ ) نيعلا تاذ كالتما ادع ام هدعب

 ديلا ىعضاو نم ضرتقت نا ةموكحلا تأر ؟مي«١ ةنس ىفو

 تعجل مهتزابح ىف ىتلا ىضارألا ةيكلم قح مهئاطعا لباقم آلام

 نا ريغ ( ةلباقملا لام ) ةفورعملا ىهو تابينجلا نم ًالويلع رشع ةعبس

 مزلأو ةيعرش ريغ اهربتعا لب ةينصتلا نونا اهّرقي مل ةيرسغلا هذه

 . ماع لك ىف ائيشف ًائيش مهنم تذخأ نمل اهدرب ةموكملا

 ةيجارلتا ىضارالا باحصأ لمي لاع رمأ ردص 1م ةنس ىفو

 ةمانلا ةيكلملا قوقح ىف ةيروشعلا ىضارألا باحصأك

 ةنيابتم نايطألا نم نيعونلا نيذه ىلع بئارضلا تلظ دقو

 ليدعت ىف ةموكملا تركف ىتح لوقع» ساسأ ريغ ىلعو بلك ايات
 كلذ ناكو رطقلا مامز كف ىف ًالوأ تعرشف ةلداع ةقيرطب بئارضلا

 ةدابلا ىضارأ بقت ةدعاق ىلع ةحاسملا ةحاصم ةطساوب ١و9 ةنس

 ىف ةلئام» ضوح لك نابطأ نوكت نا طرشإ ضايح ىلا ةدحاولا

 ةيعيبطلاو ةيعارزلا اهمارابتعا
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 ل

 لكل تنيع نال ةطساوب تاراجالا ريدقت مت 1855 ةنس ىفو
 نا ربرقت ىلا ةءوكلا تلصو اهدنعو رطقلا تايريدم نم ةيريدع
 . هراجبا ةميق نم 14:55 نع ةرابع نادفلا ةبي رض

 نم نييالم ةسمخ رطقلا نم ىبحن ىتلا بئارضلا عومجم ناك الو
 نابطالا تلمحتو ةبسنلا كلت ىلع هنايطأ ىلع تعزو « ًابرقت تاههنجلا

 قراقلا لازو « ةيجارملا نايطالا لاومأ نم ًامظع ًاباج ةيروشعلا
 ناك ربخ ىف احبصأو نيعونلا نيب:

 ثيح تايربدملا فالتخاب فلتخيف بئارضلا هذه ليصحت امأ

 نم ددع رهش لك ىف لصحي . ًاطاريق نبرشعو ةعبرأ ىلا تمسق

 . تالوصحلاو ةعارزلا مسوم عم بسانتم طيرارقلا

 « ”ىرلا لامعأ »

 ىرصملا نارطقلا ىأ ليلا هيورب ام لك وه : لينلا ىداو
 رصم نا ) تودوريه لاق . هتابصم ىلا هعبانم رم « ىنادوسلاو
 رم ال ثيح . عرز ىذ ريغ ًايداو تحبصأل هالواو ( ليثلا ةيده
 . نادإبلا نم ريثكيف نأشلا وه اك ىمهي ثيغ الو ىرجي هريغ

 لكدحاو رق« لدعأب لامثلا ىلا هيلاعأ نم لينلا ىداو ردحني
 ةرهاقلا قفأ قوف ناوصأ ةنيدم قفأ ناك كلذلو تارتمولك ةرشع
 .رتمواك ف لأ امهنني ةفاسملا نأل ًابب رقت رتم ةثام رادقمب
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 ديعسلا انيداوب ىضارألا ”ىر ةقيرط نا ىف ّسسلا لمي مّدقت ام

 ن* لوادجلاو عرتلا مافأب ثري . رّيخت ال ةدحاو نامزلا ميدق نم

 ىلع ً؟رتمولك نيعب رأ لدعب ةيرحبلا ةهملا ىضارأ ”ىرل ةيلبقلا ةهجلا

 بي رقتلا

 لبج نم ىلوألا مم ذخأي «ًالثم ةيميهاربالا وأ ىدامرلا اتعرتف

 ةيربدم ىورت ىلوألا نا ىلع . طويسأ ةنيدم نم ىرخألاو ةلسلساا

 رطانقلا ىلع تانزاوملا ءازجاب آلا ناوصأ ةيريدم اهنم مفتت الو انق

 اينملا تايريدمو طوبسأ ة ةيريدم نم ىرحبلا مسقلا ىورت ةيناثلاو

 طوريد ىلا مقل ةرواجلا ىضارألا امأو . هزيجلاو مويفلاو فيوس ىنبو

 ىلاعلا لينلا وأ ةعفارلا تال الا ريغب اهنم ىورت الف

 نمز اهساال هاملا تايرج ةعرس ىف ديزب ىداولا رادحتا

 ةقباسلا نامزألا ىف ناك ىتح ماودلا ىلع هارب ليلا ريغف ناضيفلا

 ةراتو ىبرغلا لبجلا ىلا برقأ ةرات نوكيف نيئطاثلا دحأ ىلع روجي

 ْ . امهنيي طسوتي ًاروطو قرشلا لبجلا ىلا برقأ

 ىرخ مظنتب ىربكة يانع ىرلا ةحلصنلف مايألا هذه ىف امأ

 رهنلا "طاش ىلع راجحألا نم سوءر عضوكة صوصخع طئاسوب لينلا

 ةطساولا هذهب و موسرملا هاجنالا ىلا رايتلا ةوق ليوحتل تاّيسكتلاب وأ

 ةملاصلا رئازجلا ىضارأ ن» ريثك سو هارحم لينلا ظفح اهريغو

 . ةعارزال
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 تت

 ناضيفلا نّوكت ىتاا راط.ألا لوزن 'ئدتيي - ( لينلا ناضيف )

 ربمتبس ةياغل سرام رهش نم نادوسلا دالبب
 تقولا وه ( ةطقتلا لوزتب ) ةعارزلا لهأ دنع فورعملا نمزلاو

 ىف الغ نوكتو ةرهاقلا يف ةسوسحم ةدايز لوأ هيف رهظي ىذلا
 ىف ىمظظعلا هتيامم غابي نا ىلا ةدايزلا ىف رمتسيو ةناوب رهش فصتنم

 . ( ليثال بيلصلا موي ) فرعيأو ( توت 17) ربمتبس 76 موي

 لئاوأ ىف ىعتأيو سطسغا رهش ىف رصمب ناضيفلا 'ىدتيو
 اف ًءارذ ١8 ناوصأ سايقم ىف غلب اذا ًااع ناضيفلا نوكيو ربفون
0-6 0 :26 

 . اعارذ ١7 نع دز م اذا أطسوتمو قوف

 « رطانقلاو دودسلا نم ضرغلا 2

 ةعارزلا ىف عسوتلا ةرورض اشاب ىلع دم هل روفنملا ىأر ل

 رفح ىف نوسدنملا عرش « رطقلا ةورث ةدايزا ىرحبلا هجولاب ةيفيصلا
 نكلو « اهيف قيراحتلا هايم لوخدل ةريك قامعأ ىلع ةيفيصلا عرقلا

 ةقشمو ةقيمعلا عرتلا هذه ريهطت ةب وعصك ة جت اب ومص براجتلاب دهوش

 ةتس قمع نم عفرت تناكث يح ةءارزلا ىرل تالآلاب اهنم هايملا عفر

 ار
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 د سوال

 اهنم ليلقو طايمد عرف ن. ًاذخآ ةيفيصلا عرتلا مظعم ناكو

 هيف ردحني هارحج ضافخمال ريخألا اذه نا ىلع ديشر عرف نم ذخأي
 . ناضيفلا ءام ىثلث وح

 روسج رفح ىف لغتشي نيكسملا حالقلا ناك تقولا كلذ ىفو

 لامعأ ىف لغتشي مث ريفون ةيافل سطسغا لوأ رم عرتلاو لينلا
 ةنس لك روهش ةيناهث ىأ سرا» رنا ةياغل ربمسيد نم تاريهطتلا

 .تاقشملا هذه . طقف ويلوي ةيافل ليربا رم آلا هتعارزا غرفتي الو

 رطانقلا ءانب ىف عرشف حالفلا بعاتم ليلقت وح مهلا تكرح اهريغو

 ريدا
0 

 قفدتت يتسن هتيابم ىلا ناضيفلا ةيادب نم لينلا هايم تناك الو

 ناضيحلا ءالتمال ىنكي ثيح ىدس ٍبهذتو طسوتملا ضيبألا رحبلا ىف
 هىلا ةجاحلا تدتشاو فيصلا لصف ءاج اذاف طقف ناضيفلا هايم فصن

 لاملا هذه تهبن « اهنم ىفاكلا دجوي مل ةيفيصلا تاعارزلا ىرا 1

 ءاملا زجل ليذلا ىلع دودس لمع بوجو ىلا ميدق نم ىأرا ىلوأ
 . هليصفت "ىجيس اك ةجاحلا نمز ىلا

 « اتلدلا رطاق - » ١

 .نيدس رع ةرابع هو ةيريلا رطانقلا يدق ست تناكو

 ارت.ولكن ب رشع دعب ىلع رحبلا مب ةفورعملا ةهجلاب ءانبلا نم نيميظع
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 ب وسو

 1 هبو رقم 410 هلوطو ديشر عرف من ىلع امهدحأ : ةرهاقلا ىلاعش

 هلوطو طايمد عرف مف ىلع امهيناثو بكارملا رورمل ناسي وهو ًانيع

 . ناسي وهو ًائيع الا هب و ارتم نتي

 ةظحالم تحن 14:0 ةنس وينوي رهش ف امجئانب ىف عرشو

 تضرتعا ىتلا تابوعصلا ببس (لجو٠) ىسنرتلا سدنهلا

 فرصو 181 ةنس ىف اهنم غرف نا ىلا ًايتاتانعأ عضو ىف نيسدنيملا

 . ةنوملا رافنأ فالخ هينج نويلم نم رثكا اهيلع
 قتح رطانقلا هذهب مانلا عافتنالا ىرلا ةحلصمل رسيتب لو

 ١4417 ةنس ىفو . اهشرفو اهينابم ىف للاخ روهظ بدبس 1888 ةنس

 ةظحالم تحن قيفوتلا حابرلا رفحو اهميهرت ىف ةءوكهلا تءرش

 ةحاصمل ىنستو هينج نويل» تاقفناا تغلبو ( نرتسو لينواوكلا )

 ىف ٠,58 بوسنم ىلع رطانقلا هذه مامأ ليذلا هايم ظني نأ ىرلا

 . قيراحتلا نمز

 ىلع ىأرلا ٌرقتساف رطانقلا شرف ىف لاخ كلذ دعب رهظ كلو

 كاذو ( نوارب رجيملا ) ةروشمب ًالمع اهتيوقتل فلما نم دودس لمع

 رطانقلا مامأ قيراحتلا بوسنم عفر نكمأ ةقيرطلا هذهبو ١196 ةنس

 ةثالثلا تاحايرلا ىف هاملا لخدتف ةيلصألا هتئزاوم نع راتمأ ةسمخ ةياغل

 ىوريو ةيفونملا حايرو ةريحبلا ةيريدم ىوريو ةريحبلا حاير ىو

 ةيب ويلقلا تايريدم ىوريو قيفوتلا حايرلاو ةيبرغلاو ةيفوثملا ىتي ريدم

 . ةيلهقدلاو ةيقرشلاو
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 تو

 ربهش نم لوألا عوبسألا ةيافل ىقبتو سرام رهش يف ةداع لفقتو

 نازرعا هايم تأدب و صقانتاا يف تذخأ لينلا هايم نوكت ثيح وينوي

 ىلع رطانقلا مامأ هايلا بوسنم ظفحيف ويام لئاوأ ىف لبنلا ةيذغت ىف

 كاذكى قبب و ىرحبلا هجولاب ىرلا قفاوي بوسنم مظعأ وهو لدا

 نوكيو اهلا لينلا ةدايز لصت ىتح سطسغأ رهش فصتتم ةياغأ

 تاحابرلا اهبلع ىورت ىتلا ةجردلا ىهو ًارقم 11 ىبامالا بوسنملا

 اهحتف ري ىتح ةيريملا رطانقلا فلخ فرصي داز امو ةحارإب ةثالثلا

 ١ . اً ردت اهلك

 « ناوصادس وأ نازطلا - ؟ م

 9١و٠6 لوطب لينلا ىف ءانب نم دس نع ةرابع وه ناوصا نازخ

 ناكو بكارملا رو را سي وهو ًائيع ٠١ هب لوألا لالشلا قوف ارتم

 ناكو راتمأ ةتس رادقع هتيلعت راص مث لينلا شرف نم ارتم ؟؟ هعانترا

 ١١١ بوسنم ىلع نالا زجحي راصف ٠١5 بوسنم ىلع ءاملا زجحي
 . حلملا رحبلا حطس قوف ًارتم

 لفقيو ١15؟ ةنسىف ه١ لمعلا ىهتناو ١و4 ةنس هئانب ىف 'ىدب

 دنعو «لي ربا رهش ةياغل ةرشابم ناضيفلا ءاهنلا بقع ربشون نم ةداع

 اًييع ردت ىفاكلا دادمالا هلىطعيف ءاملا ىلا ةجاح ىف لينلا نوكي كلذ

 رايلم رادقم ءاملا نم زجحي نازإلا ناكو ويلويو وينويو ويام ىف
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 لك ىف موي ةثام ةدم لينلا دادمال ىنكتو ةبككا راتمألا نم رودكو

 بكم رتم نويله ةرشع مول

 حبصأ ىلصألا ءانبلا قوف راتمأ ةتس ادق هتيلعت ءاهننال ًارظنو

 .رادقملا اذه فعض نآلا نجح

 لينلا ىف ءانب نم دس نع ةرابع ىه - طويسأ رطانق ©

 سي وهو « راتمأ ةسقل نيع لك ضرع نوبع 1١٠ هب و ارت 40+ لوطب
 ىأ) ةيفلِلا ةيوسقلا نع همامأ ءاملا عافتراو . طويسأ ةنيدم لامش

 ىلعأ لصيو رياربف رمش ىف ةداع لفقتو رقه *,ه ( نزاوتلا قرف

 . سطسغأ لئاوأ ىف امان ًاحنف حتفتو اهءامأ هايملل بوسنم

 امم اّمانب ىف عرش ىذلا ناوصا نازخ عم هتاقفن تغلب دقو

 اب رصم اهينج "رود مك

 دادما ًالوأ ىه : طويسا رطانقو ناوصا نازخ ءانب نم ضرغلاو

 تايريدملا ىف ىرلا ليوحت اناث « ىنبصلا ءاملب ىرحبلا هجولا ملاقأ

 قبو اينملا تايريدمو طويسا ةيريدم نء ىلاهثلا مسقلا ىهو ىطسولا

 ىلا تاضيمحلا ىر نم ةيميهاربالا ةعرتلا ةطساوب ةزيجلاو فيوس

 نمز 407 وه ةعرتلا هذه ةقطنم ىرل ىفاكلا بوسنملاو «ىنيصلا ىرلا

 ترتدقو «ًاضيأ مويفلا ةيريدم هايملا تدافأ دقق ّلك عمو قيراحتلا

 . تابينجلا نم نينويلم وحنب طقف ملقالا اذهبي ةديدجلا لامعالا

 ىرلا لاجر لوقف مويلا امأ ىلاعلا لينلا نولضمي ىغم امف اوناكو
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 مب رع سا

 .تدجو نا دعب ًاريثك هراضم هدئاوف قوفت اليلق 'يطاولا لينلا نأ

 ولخب ًاللق ٠ىطاولا ناضيفلا ناو ايس الو ناضينفلا ءاجب كحتلا لئاسو
 لحاوسلاب عرزت ىتلا تالوصحلا ةنم سنو عشنلا هب ٌلقيو رطخللا نم

 .لامش لينلا ىف ءانب نم دس نع ةرابع - انسا رطانق (:)

 ًانيع ١١١ هبو رقم 4٠٠ لوطب 1605 ةنس هئانب ىف عرش ءانسا ةئيدم
 همامأ ءاملا نم زجحيو . ةحالملل سي وهو راتمأ ةسهخ نيع لك ضرع

 . ةيفلخلا ةيوسنلا نع ًافصنو ًارتم

 مفرب رضاملا تقولا ف ناضيفلا ءام ةدعاسم ةنم ضرغلاو
 هىف ىتح ةيلامثلا ضايملا ىضارأ ىر ناكمال رهنلا ىف هايملا بوسنم
 ١ . «طاولا ناضيفلا ىنس

 بوسنم وه اجرجو انق ىتيريدمب قارشلا عنمل اكلا بوسنملاو
 امير لبقتسملا ىفو هينج نويلم هتاقفن تغلبو . رطانقلا هذه مامأ ١

 فلأ جه. نآلا ىورتو . طويسأ رطانق ةفيظو رطانقلا هذهل ناك

 ش . نادف

 ةنيدم ىرحي «قرشلا عرفلاءانبلانم دس - ىتفز رطانق ()
 .نيع لك ًانيع ه٠ هب و ًارتم ”؟ه هلوط «تارتمواكة ثالث وحنب تفز

 . راتمأ ةعب رأ ةياغل ءاملا ردح لمحتي نا ةنكميو . راتمأ ةسخ اهضرع

 ىمابعلا حايرلاب تيعس دسلا اذه مامأ ةمهم ةعرل ترفح دقو

 ةعرقلل رخآ مف كلذكل معو . ةطنسلا رطانق فاخ نيبش رحب ةيذغنلىهو
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 د اموال

 ىضارأ ةعفن ىقيفوتلا حايرلا دادمال ًاضيأ دسلا اذه مامأ ةيروصنملا

 . ةيلبقدلا

 ىفاكلا ءاملا ىقيفوتلا حايرلاو ةيفوثملا حاير ءاطعا وه اهنم ضرغلاو
 نيحايرلا لوط فأل ركبم يلينلا ةرذلا ةعارزا سطسغأ رهش نم

 . ةعارزلا كلت رخوي امهيلع دوجوملا مامزلا ةرثكو

 .ىبرغلا لينلا عرف ىلع امهدحأ نيرخآ نيدس لمع رظننيو (3)

 رحبلاو ةريحبلا ةيريدع ةيدومحلا ةعرتا ةيذغنل ريمألا ةلحم مامأ

 قرشلا لينلا عرف ىلع رخآلاو . ةيبرغلا ةيريدمب هعورفو ىديعصلا
 ةعرن ) لحاسلا ةعرتو ةيلهقدلاب ةيواقرشلا ةيذغتل روكحسراف مامأ

 . ةيرغلاب ( نيبرش
 ًاياك داربا عرتلا هذه ءاطعا وه نيّدسلا نيذه نم ضرغلاو

 ىضارأ ةبستكت ىذلا ريثكلا ىمطلاب اهدادماو قيراحتلا نمز يف

 . ناضيفلا ةدم ىراربلا

 »  فرصا رطقلا ةانع -ح 2

 .ىتلا ضرألاب طابترالا مامت طبترم ةايملا هذه ىف ناسنالا ظح

 . اهيلع شيعي
 .ليلقلا آلا نداعم اهيف سيلو ةيعارز هضرأ نأل حالف ىرصملاف

 سونايقوألا طسو ةرب زج هدالب نأل عناص وأ حالم ىزيلهالاو
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 ةيقالخالاو ةيبدالا نيتهجولا نم ىتح كلذ دهاشن .اهمداعمب ةينغ هضرأو»

 نائويلا دالب و رصم امهو ةراضح ضرألا دالب مدقأ ىلا رظنأ

 ةيعانصلا ىرلا قرط ثادحا ىلا ةجاملاو رسم ضرأ بصخ نف

 « ناضيفلا مايأ هروسج ىلع ةظفاحلاو ليناا ناي رج ميظنت ةرو رضو اهيف

 دبعلا ٠ ىرصملا دجو نأ اهنم ناكو ( ةرخسلا ) ةركق تأثن

 كلت ترف ًامدهو ءانبو ًامدرو ًارفح اهلك همايأ تناكف ًارخسم لوألا

 . بيرق نمز نم آلا ًاهط ةيرحال قذي ملو هقالخأو هتعيبط يف لاخلا

 ىف ةعارزلا نأل « ةيرملا ىلع عبط ىنانيلا هوخأ سكملا ىلعو

 اهنع كسءأ وه ناو ترضخا ثيفلا اهداج اذا راطمألا ىلع هدالب.

 قازرتسالل ةرجملا ىلا اوأل مدنع قزرلا دراوم ةلقلو . تبدجأ
 .رافسالا ماحتقاو بارتغالا اوداتعاف قافالا نم ريما قابتساو.

 رين نم اهلهأ تقتعأ ةلطاحلا ءامسلا هذهو ءابدجلا ضرألا هذه

 . ًارارحأ مهتابعأ مهتدلو اك رارحأ اوأشنف دابعتسالاو قاقرتسالا

 ”قرال ةديحولا هقيرطلاف اذا . ىعارز ىرصملا رطقلا نا اناق

 . كش الب ةعارزلا قيرط هيف ةداعسلاو.

 وه 5 نطقلا ةعارز ىلع راصتقالا ةعارزلا نم ضرغلا سلو

 روههج فرعي هتعارز ىلع راصنقالا وأ مسوتلا نأل « مويلا دئاسلاليما

 ريعشلاو لوفلاو حمقلا لثم ىرخألا فانصألا ةءارز نع نيعاّرزلا

 تبني ال ديجلا نطقلاو .دالبلا ةابلل ة يرو رض ىهو بوبحلا عاونأ رئاسو-
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 دج 15 تع

 لاوحألا ناف « طوبسا ىلونج صوصخلاا ىلعو رطقلا تاهج لك ىف

 .ةجيتنلا تناك ّآلاو نوريبللا لوقي اكن طقلا ةعارز) ةقفاوم ريغ ةيّوجلا

 ةيمومعلا قاوسألا ىف هراعسأ طقستف ةديجلا ريغ هفانصأ نم راثكألا

 تبلجتسا وأ تلق ىت» لالغال ًانث حالفلا هعفدي ام هنامأ ضّرعت الو
 . تايجاملا نم ىهو ذشتقو اهراعسأ عافترال جراللا نم

 رطخ نم ولخي ال دحاو لوصحم ىلع ةقلعم دالبلا ةورث لجو اذه

 . ىنخيال م ةديدشلا ةيلالا تامزالا ىف اهعوقو

 ةعارزك - نطقلا ريغ ةورثال ةديدع رداصم ىرصملا رطقا

 تحجنو اينملا ةيريدم ىف ًايظع ًامّدقت تمدقت ىتلا كسلا بصق

 ةلمج ديعصلاب دجويو . (اكياج) بصق اهسال ًاماث اان ابف

 عجنو لضف خيشلاو هيدماوملا اهرهششأ هري رس ركسلا ريصعل لماعم

 ةورثلا دراوم ربك نم ةعارزلا هذه . ةينسلا ةرئادلا لماعمو ىدامح

 . دالبال

 دالب بلاغ ىف ًاريثك حجنتو توتلا راجشأ ةعارز كلذك

 وأ زَقلا ةدود ةيبرتل ةديفم ىهو ديعصلا دالبب صوصخلاا ىلعو رطقلا

 راطمالا ةلقل ةيرصملا ةيلبقلا ملاقألا ىف رثاكتتو شيعتىتلا ريرملا ةدود

 ةيلاعلا رادشالا ةعارز ناو امس ال . اكيرمأ ىف اهل ةئلثملا فصاوعلاو

 . مومسلا حايرأ فااتو ةيب ونجلا ةيوهألا ةءاخو هيقت ديعصلاب

 اهلا تهجو اذاو ةورثلا دراوم ربك نمىهو : ريرحلا ةعانصمت
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 هد وعمد

 ىلع دم موحرمللناو نطقلا ةعارز اهديفت ا لثم دالبلا تدافأ ةيانملا»

 تاليمطلا ىداوب زقلا ةدود ةيب رتو توتلا ةعارز ىف ةقباس ادي اشاب

 . هدعب نم ةعارزلا كلت تلمهأ مث ةيقرشلاب

 كلت ةقفاوا « مويفلا ملقأب درولاو نوتيزلاو مركلا ةعارز مث

 تاهجلابزرالا ةعارزكو «راطعألاو تويزلاجارختسال ةمفانلا ةعارزلا

 قوي تاهجلا كلت لوصحم ناف « ةيب رغلاو ةريحبلا تاب ريدمل ةيلاهثلا

 . هتعارز تبقر اذا دنهلا دالبو اكيرمأو ايلاطيا زرأ

 نم وأ ةيقرشلا دنهلا نم اهعاونأ بالجتساو مانغالا ةيب رن لثمو

 عبارلا دراو ودأ لمف !ك( سونيراملا (مساب ةفورعملا امس ال اينابسا دالب

 ب كلذ ءارو نم مهدالبل ناكو ادنالوه لهأو ارتاكنا كلم

 . فوصلا ةعانص مُالقتب تاريبلا

 نطقلا ىهو ةيلوألا داوملا دوجول اهناف « لزغلا لماعم ءاشنا لثمو
 ةيراخبلا تالآلا ةعانص فالخب انا ًاحاجن حجنت ريرملاو فوصلأو

 تبلجتسا اذاو اندالبب ةدوجوم ريغ ديدحلا ىهو ةيلوألا ةداملا ناف ًالثم

 اهنم ؟ريخ ةيبنجألا تاعونصملا تناكو ةريثك تاقفن ةعانصلا تلّمحت

 0 اطر ةدوج

 . كلذ ريغ ىلإ جاجدلاو لحنلاو لويللا ةيبرت ادع اذه

 ليضفت ال ابك تاعارزلا نم عاونألا هذهب ىرصملا رطقلا ةايح

 نيعرازملا راك ةعارزلاب لغتشا اذا ّآلا دقت الاك «رخآ ىلع اهنم عونل.
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 د

 ناك نيحالفلا راغص ىديأ نيب تايطألا عيمج تحبصأ اذاف الو

 سيسأتو « ةعارزلا مولعب لاغتشالاو «ةعارزلا ةيقرت قرط ىف ثحبلا

 ريغصلا حالقلل رسيتي نفك ذا «ىودج ريغب ًالمع «ةيعارزلا تايعجلا
 ةيشاملا ىنتقي و « دامسلا عاونأ نسحأو «روذبلا قانصأ دوجأب أي نأ

 تالآلا لاخدا نكي فيك وأ ءاهعون نيسحنو اهني رتب ىنتعي و ؛ ةديجلا
 نع نيديعب تابطألا بابرأو ءاينغألا ماد ام ةثيدحلا ةيعارزلا
 . اهلهأو ةعارزلا

 - حابرأ قوفت ىذلا ىكيرمألا وأ ىنورألا ىنفلا موي لك ىرت

 نادوسلا وأ رصم ىنأب ءانئاينغأ ىنغأ لاه سأر دحاولا مويلا ىف هلاومأ

 مل . هجرختسي ندعم وأ ء اهدقمي ةكرشل وأ ءاهيرتشي تاوم ضرأل
 ًاوضع نوكي نأ ىغبي لب لشأ ًاوضع نوكي نا دوي ال ةنأل ؟ كلذ

 ىعارزلا وأ ىعانصلا علا مادقتب اًّبحو لغشلاب اًبح لغتشي نأو ًالماع

 زجحمي لامعا جارخا عيطتسي لاملا ةعس سر. هللا هقزر اهب هنا نامل

 5, هريغ اهنع

 <« باتكلا#م »
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 لوالا بابلا
 ماعلا نوثاقللا لوصأ

 قوقحلا - ةيندملا قوقحلا - ناسنالا قوقح نالعا

 . ةمألا ةطلس  ةيسايسلا

 ىناثلا بابلا
 ىلاعلا بابلا ةدايس - ةيويدحلا ةطاسلا - ةيرصملا ةيويدملا

 ثلاثلا بابلا
 ىروش سلجم - تايربدملا سلام - ةيعيرشتلا ةطلسلا

 تاباختتالا - ةيمومعلا ةيعبلا - نيناوقلا

 عبارلا بابلا
 نوظفاحلاو نوريدملا - راظنلا سلجم  ةيذيفنتلا ةطلسلا

 . نابرعلا خياشم  دمعلا - زكارملا ورومأم -
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 انني

١ 

45 

58 

534 

55 

 سماخلا بابلا
  ةيمومعلا ةباينلا - ةيلهالا ىاحلا  ةيئاضقتلا ةطلسلا

 ةيصخشلا لاوحالا ماهم  ةيلصنقلا مالا  ةطلتخلا ماحلا
 سداسلا بابلا

 ةيبسملا سلاجملا
 ةيرادالا محلا

 عياسلا بالا

 - كلاملا قوقح - ىلودلا نوناقلا ىف ةكلمملا ىنعم

 نويسايسلا ءالكولا -مهتازايتما - كولملا - ةيلودلا تاقالعلا

 . مهتازايتما - لصانقلا  مهتازايتما - مهنئاظو

 نماثلا بابلا

 نيدلا - زاتمملا نيدلا - دحوملا نيدلا - ىبومعلا نيدلا

 . نومضملا

 ععبالا درا

 ىسايسلا داصتقالا ءىدابم

 لوالا بابلا

 هقيزمتو ىنايسلا ءاصققالا
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 ردي بكف

7 

 م

 كل

 ني

 انفي

 ىناثلا بابلا
 ةورثلا داحجا

 ثلاثلا بابلا

 ةورثلا عييزوت

 عبارلا بابلا

 .لمعلا ماظن

 سالما بابلا

 ةورثلا لوادت

 سداسلا بابلا

 ةورثلا كالهتسا

 عباسلا بابلا

  ناكتلا رئاكت - رصم ىف ةيدآصتقالا ميراشملا

 ىرصملا رطقلا ةايح - ىرلا لامعأ - بئارضلاو نايطالا
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